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 اما   

   المحور

  نطالقية الوضعية المشكلة اال 

  اللغة العربية

  ا اوء  ا اع

  

  العالقات

  االجتماعية

ال���مع��ع�ش����الب�ت�مع�أفراد�عائلتك�و��� 

... قة�زمالئكورف�معلميكو���املدرسة�مع��ج��انك

 و���فراحوتتقاسمون�أشياء�عديدة�و�ش��كون����

وقد�تصدر�تصرفات�تفسد�����ام�الذي���حزان

  .ي�ب���أن�يكون 

 فما�السلو�ات�ال���يجب�أن�تتح�����ا����

 �عاملك�مع�أفراد�مجتمعك�؟�
 وما�واجبك�اتجا��م�؟  

ج��ان��مس�

 واليوم�

ثالتاجمعا  

 

رامي�و�املعلم�

 ا��ديد�

ملعلم�ا��ديد�ا  

 ب�ن�جار�ن� ا��ار�ا��ديد�

 صنع�مطو�ة�لوصف�ال�� : املشروع

  

   : المهمات

 .التويزة:يكتشف مزايا ومظاهر التكافل من خالل عادات اجتماعية متوارثة كـ  -1-

 .يتحدث عن فضل المعلم في المجتمع ويذكر واجباته اتجاهه - 2-

لوضعيات المقترحة، عن كيفية التعامل يحكم على سلوكات تُبُرز من خالل ا --3

 .بين الجيران

 . يصنع مطوية تظهر حيه بعد حملة تنظيف - 4-

  .يجند ويوظف مكتسباته المعرفية والمنهجية في وضعيات تواصلية دالة - 5-
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ا :  1اة    2ا :ت ادة    اا :ا ا    اا  اا ا 

  د 45: ا   1: ا ان ا و ا :  ا اق   اق و ا اي :اان    

یفھم خطابات منطوقة في حدود مستواه الدراسي  و عمره الزمني و العقلي ، و یتفاعل معھا ، بالتركیز على النمط  : الكفاءة الختامیة 
  .ي الوصف

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة   -                        
  .اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

  .یقیّم مضمون النّص الوصفي و یستنتج العبر  –.الوصفي عن غیره  تمییز النص  –یتفاعل مع النص المنطوق: مركبات الكفاءة 
  یستخرج قیما و یمتثل لھا من النص  –النھایات لتغیریغیر مقاطع من النص الوصفي  –. یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف   

  . الوصفي
الروابط اللغویة المناسبة الوصف وعناصره، یستخدم  یتصرف بكیفیة تدل على اھتمامھ لما یسمع، یحدد موضوع  :  مؤشرات الكفاءة

  .زمن الفعل روابط الجمل، یمیز نمط الخطاب :للوصف 
  .ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري  -یعتز بلغتھ   :القیم

  .مع الجیران ، یتعلم آداب التعامل  فھم ما یسمع ویتجاوب معھی : الھدف التعلمي 

 المراحل الوضعية التعليمية التعلمية التقويم 

یجیب عن  
 األسئلة 

 فھم الوضعیة 
 تقدیم فرضیات 

-     ا ا :  

 .دلیل الكتاب) .یكون  ................    ....  تعیش(: السیـاق

  .صور مدعمة للمعنى : السند
 فراد مجتمعك ؟ وما واجبك اتجاھھم ؟فما السلوكات التي یجب أن تتحلى بھا في تعاملك مع أ  

 .محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات والتركیز على المھمة األولى 
 .التویزة:یكتشف مزایا ومظاھر التكافل من خالل عادات اجتماعیة متوارثة كـ :  1المھمة
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یستمع إلى  
 النص 

تصدر عنھ 
 إشارات 
ت تدل وإیحاءا

 على 
 إھتمامھ

 بالموضوع 
 یجیب بجمل تامة 

تترجم المعنى 
 العام 
.للنص  

  و أ أ:  

  على مسامع المتعلمین بصوت معبر ، و ترافق  )ة(األستاذقراءة النص المنطوق من طرف
  .القراءة ّ،اإلشارات و اإلیحاءات المناسبة ، مع المحافظة على التواصل البصري معھم 

 سم الشخصیات المتحاورة في النص؟ص ؟ عم یتحدث الن  
 تجزئة النص المنطوق قراءة و اإلجابة عن األسئلة:  
 ؟  المأساة التي قرأ عنھا األب في الجریدة ما  

 وفاة رجل مسن جوعا/ في دار العجزة            تخلي ابن عن والدیھ / حادث مرور       
  متى صار الجیران یلتقون في أیامنا ھذه؟ 
  ل ھذا؟عالم ید 
  استمع ثم استخرج من النص كیف كان الجیران یعاملون بعضھم في زمن الجدة. 
   ؟ أصابت الشیخ في رأیك من المسؤول عن المأساة الّتي  

ت 
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لت

ء ا
نا

 ب
لة
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أفكار جدیدة بناء  

 تدعم ما ورد في
 النص المنطوق

یقارن ویقابل و 
 المعلومات 

فیھالواردة   
مع السند   

قالبصري المراف  

: و أ أ   

 الصورة تأمل و  26مطالبة المتعلم بفتح الكتاب ص. 
 من الشخصیات الظاھرة في الصورة ؟ 
 ماذا تفعل  كل شخصیة ؟ 
 كیف یبدو كل من األب و الجدة ؟ لماذا ؟ 
  استخالص القیم من النص المنطوق و تدوینھا على السبورة مع الدعوة إلى التحلي بھا. 
 ؟  ماذا كنت ستفعل الشیخ    ھجیران من  كنتلو ان الشیخ ؟ما رأیك في تصرف جیر  

   .......... أمد�يد�املساعدة�����ا�ي�و�أح��م�م�

 یتحدث یتبادل 
 األفكار

 
 

  مسرحة  الحوار:  
  .اختر دورا و أده متقمصا الشخصیة 
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ا :  1اة   

  د 45: ا   ا 2:ر  

و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة 

 .  

  . النھایات ریلتغی یغیر مقاطع من النص الوصفي
  .یكتشف الصیغ و یوظفھا في وضعیات دالة  

  .. ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

 

 التقويم 

یتذكر مضمون 

 .لمنطوقاالنص 

  

 

 

 

 

 

 

یجیب عن 

.األسئلة   

یكتشف الصیغ 

 و یوظفها 
 

..........  (  

و یستثمر الصیغ 

 في وضعیات جدیدة 

 

 

 2ا :ت اا   : ا ا

ا  : اى  ا :أ

و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة  یحاور و یناقش و یقدم توجیھات

اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة

یغیر مقاطع من النص الوصفي –. یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف
یكتشف الصیغ و یوظفھا في وضعیات دالة   –یتدرب على األسالیب بما یتناسب مع الوضعیة التواصلیة 

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري
  . حروف العطف 

عية التعليمية التعلميةالوض  

  :  العودة إلى النص المنطوق

 ما المأساة التي تحدث عنها النص  ؟

 .بناء الجمل المحتویة على الصیغ المستهدفة بطرح األسئلة

 بماذا ردت علیه الجدة ؟  ؟أن قرأ الجریدة ماذا قال األب بعد 

 .تدوین الجمل على وتلوین الصیغ المستهدفة

 : 

 ما نوع الكلمات الملونة ؟ 

 : العطف  قراءة الجمل دون حروفب

 )الربط بین الجمل و الكلمات ( ما الدور الذي تقوم به هذه الحروف ؟ 

 الترتیب مع السرعة الفاءتفید الترتیب مع التأخیر ، و 

 .أكمل الجمل : بأسئلة أخرى

  .....  وأمي  وأطیع أبي                    

  .نجلس على مقاعدنا فندخل إلى القسم                   

  .أذهب إلى المدرسة  ثمأستیقظ  من النوم               

  .العصیر  أو                

 :مطالبة المتعلمین بالتعبیر عن المشهد باستعمال حروف العطف 

  حضرت له أمي طعامافیسكن بالقرب منا شیخ كبیر  یعیش وحیدا ، 

  عند وصولي الى منزله طرقت الباب 

..........جهه عالمات الفرحة بادیة على و و  یدي تناول الطعام من

  . على  دفتر األنشطة  16ص ) أستعمل الصیغة 

جزولي محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ادة     اا  اا ا 

ان  اي: اا ا  

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات: الكفاءة الختامیة 

اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة

یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف: مركبات الكفاءة 
یتدرب على األسالیب بما یتناسب مع الوضعیة التواصلیة  - :  اءةمؤشرات الكف

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري -یعتز بلغتھ   :القیم
حروف العطف یعبر موظفا  :الھدف التعلمي 

 المراحل

 العودة إلى النص المنطوق

 ما المأساة التي تحدث عنها النص  ؟

 مرحلة 

 االنطالق

 بناء الجمل المحتویة على الصیغ المستهدفة بطرح األسئلة

   ماذا قال األب بعد

 

 

 

 تدوین الجمل على وتلوین الصیغ المستهدفة

    مناقشة األمثلة :

  ما نوع الكلمات الملونة ؟

  بمطالبة المتعلمین

 ماذا تالحظ ؟ 

  ما الدور الذي تقوم به هذه الحروف ؟

تفید الترتیب مع التأخیر ، و  ثم

 بأسئلة أخرى تثبیت الصیغ

أطیع أبي                    

ندخل إلى القسم                    

أستیقظ  من النوم               

                أشرب الماء 

  مطالبة المتعلمین بالتعبیر عن المشهد باستعمال حروف العطف

یسكن بالقرب منا شیخ كبیر  یعیش وحیدا ، ( 

عند وصولي الى منزله طرقت الباب  و،  إلیهحملته  ثم  

تناول الطعام من و ،فتح ليف
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  أستعمل الصیغة (  2إنجاز تمرین

لة
ح

مر
  

ار
ثم

ست
ال

 ا
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ا :  1اة   

  د 45: ا   ا 3:ر  ا ا .

مادا على یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة اعت

یستخرج قیما و یمتثل لھا من النص  –النھایات لتغیریغیر مقاطع من النص الوصفي 

  . ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

 

 مؤشرات التقويم 

 .یحسن األستماع

  یجیب عن األسئلة

نجد أحیانا  أفرادا من مجتمعنا یجدون صعوبة في االحتفال بالمناسبات السعیدة مثلك ، كما 

 
 
 

 یستقي معلومات 

 باإلعتماد على 

 سندات توضیحیة 

 مرافقة

 یعبر عن الصور 

معتمدا على 

 األسئلة التوجیهیة

 یربط بین األفكار 

ویدمجها لیعبر 

عن وضعیات 

 مشابهة

  : مالحظة الصور و التقاط الرابط الذي یجمع  بینھا 
  

  ینتج نصا أصیال  -
 
 

لناس����املناسبات�الدي�ية��املختلفة�ففي�ش�ر�رمضان�مثال��يبادر�البعض��إلفطار�

أو��ل�سة�و�قوم��آخرون��شراء�ك�ش�العيد�لألسر�الفق��ة�

فيضانات�،��و�ال����س�ب�

و��ي�تج�ع��ا�تلوث�للب�ئة�و�

،�و�يحتاج�املنكو�ون�إ���تقديم�يد�املساعدة�ل�م���،�بالتخفيف�ع��م،�و�توف����

 2ا :ت ادة    اا :ا ا 

ا ا +وف ا  : اى   ي: ا جإم

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة اعت
  .مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

یغیر مقاطع من النص الوصفي  –. یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف

  .مشھد أوصور عن وضعیات تواصلیة دالةیصف ویعبر انطالقا من 
ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

  .یعبر عن قیم وسلوكات إیجابیة شفویا من خالل سندات مختلفة

يةالوضعية التعليمية التعلم  

نجد أحیانا  أفرادا من مجتمعنا یجدون صعوبة في االحتفال بالمناسبات السعیدة مثلك ، كما 

  .نرى آخرین قد  یتعرضون إلى كوارث طبیعیة مدمرة  

 . تصورات المتعلمین

  م ؟كیف یمكن مساعدته. تحدث عن معاناتهم  

مالحظة الصور و التقاط الرابط الذي یجمع  بینھا 
  .صف مظاھر التكافل بین أفراد المجتمع 

 ما الذي یفعلھ ھؤالء الناس ؟

 ما المناسبة الدینیة ؟

 ما رأیك في ھذا السلوك؟ 

 .اذكر مناسبات دینیة أخرى 

  كیف یساعد الناس بعضھم البعض فیھا ؟

 كیف یبدو الجو حسب الصورة ؟
 ما األضرار التي یسببھا ؟

 اس لتجنب أخطارھا ؟
  )إدماج جزئي (التعبیر عن الصورتین 

 ما الذي تشاھده ؟
  ما الذي تسبب في ھذا الدمار ؟
 ما الذي یحدثھ الزلزال أیضا ؟ 

 كیف یمكن مساعدة المنكوبین ؟
  )إدماج كلي(التعبیر عن الصور 

  
لناس����املناسبات�الدي�ية��املختلفة�ففي�ش�ر�رمضان�مثال��يبادر�البعض��إلفطار�

و�قوم��آخرون��شراء�ك�ش�العيد�لألسر�الفق��ة�.......الصائم�ن�الفقراء�و�عابري�الس�يل�،�

فيضانات�،��و�ال����س�ب�و�يظ�ر��الت�افل�أيضا�عند�حدو�ث�إحدى�الكوارث�الطبيعية��الزالزل�و�ال

و��ي�تج�ع��ا�تلوث�للب�ئة�و�....خسائر��ائلة�����رواح�و�املمتل�ات�و�ال��سلم�م��ا�ح���ا��يوانات�،

،�و�يحتاج�املنكو�ون�إ���تقديم�يد�املساعدة�ل�م���،�بالتخفيف�ع��م،�و�توف����..........

   .................الطعام�و�الشراب�،و�املأوى�ل�م�،�

جزولي محمد

 

 

 

 

 

 

 ا اا  اا  ادة  

ان  اي: اا ا  

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة اعت: الكفاءة الختامیة 
مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف: مركبات الكفاءة 
  . الوصفي

یصف ویعبر انطالقا من  :  مؤشرات الكفاءة
ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري -یعتز بلغتھ  :القیم 

یعبر عن قیم وسلوكات إیجابیة شفویا من خالل سندات مختلفة:الھدف التعلمي  

 المراحل

نجد أحیانا  أفرادا من مجتمعنا یجدون صعوبة في االحتفال بالمناسبات السعیدة مثلك ، كما  السیـاق

نرى آخرین قد  یتعرضون إلى كوارث طبیعیة مدمرة  

تصورات المتعلمین: السند

تحدث عن معاناتهم    :التعلیمة

 مرحلة

 االنطالق

مر
ت 

ما
عل

لت
ء ا

نا
 ب

لة
ح

 

  رة اوا

  

 ما الذي یفعلھ ھؤالء الناس ؟
 ما المناسبة الدینیة ؟
  ما رأیك في ھذا السلوك؟
  اذكر مناسبات دینیة أخرى
 كیف یساعد الناس بعضھم البعض فیھا ؟

مرة اا  

 

 كیف یبدو الجو حسب الصورة ؟
 ما األضرار التي یسببھا ؟
 اس لتجنب أخطارھا ؟كیف یتعاون الن
  التعبیر عن الصورتین

  اارة 

 ما الذي تشاھده ؟
 ما الذي تسبب في ھذا الدمار ؟
  ما الذي یحدثھ الزلزال أیضا ؟
    كیف یمكن مساعدة المنكوبین ؟
  التعبیر عن الصور

  یعبر المتعلم:  
لناس����املناسبات�الدي�ية��املختلفة�ففي�ش�ر�رمضان�مثال��يبادر�البعض��إلفطار�يت�افل�ا    

الصائم�ن�الفقراء�و�عابري�الس�يل�،�

  .....ا��ديدة���

و�يظ�ر��الت�افل�أيضا�عند�حدو�ث�إحدى�الكوارث�الطبيعية��الزالزل�و�ال��

خسائر��ائلة�����رواح�و�املمتل�ات�و�ال��سلم�م��ا�ح���ا��يوانات�،

..........ان�شار�لألمراض�

الطعام�و�الشراب�،و�املأوى�ل�م�،�

لة
ح

مر
  

ار
ثم

ست
ال

 ا

جزولي محمد: إعداد المعلم   



   

 مؤشرات التقويم 

یدلي بحدیثھ 
 ویبرره

 

 

یستخرج معلومات 

السند البصريمن   

  

یلتزم بقواعد  -

القراءة الصامتة و 

شروط القراءة 

.الجهریة   

 

 یوظف الكلمات 

 الجدیدة في جمل

 یتعرف على معاني 

 الكلمات من خالل 

 السیاق 

 

یجیب عن أسئلة 

 فهم النص

 

 

یثري رصیده اللغوي 

 

 والمعرفي

 قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال اإلیحاء لتقریب المعنى
 تذلیل الصعوبات ، مع یبدأ بالمتمكنین 

 ....،  الضامن ،   تاجماعث
 : مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

  .التمرینینجز 

ا :  1اة   

 د  90:  ا  4:  ا  ا

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط 

 -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید 

یلتزم بقواعد القراءة الصامتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني 

 .  
  .یفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقرأ باحترام تقنیات القراءة السلیمة

 

 

 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 .مات الشیخ وسط  جیرانھ جوعا دون أن یشعر بھ أحد 
  .النص المنطوق 

  حسب رأیك ،ما الذي كان على الجیران فعلھ  ؟ 
 كیف كان الجیران یعاملون بعضھم البعض في الماضي ؟

  .  الصورتین مالحظة 
 ؟لھذا المنزل ما الذي حدث 

 ؟لماذا تجمع ھؤالء األشخاص 
  ؟ یكون الشخص الذي في الوسط 

 .تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص
  .الصامتة ةترك فرصة للتالمیذ للقراء

قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال اإلیحاء لتقریب المعنى
یبدأ بالمتمكنین )فقرة /فقرة(مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة، 

تاجماعث  :أثناء القراءة وشرح المفردات الجدیدة وتوظیفھا في جمل مثل
مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

  )استخدام األلواح 

 .16ص   في دفتر األنشطة،التمرین رقم  )فھمت النص 

جزولي محمد

 2ا :ت اا   : ا ا

ا :اع  اءة : ا ) أداء +  + اءإ(

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط 
  .تتكّون من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة

یوظف الرصید الجدید  -ردة في النص المكتوب و یعید بناء المعلومات الوا
  .یطرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

یلتزم بقواعد القراءة الصامتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني 

. ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري
یفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقرأ باحترام تقنیات القراءة السلیمة

 

لمراحلا  

مات الشیخ وسط  جیرانھ جوعا دون أن یشعر بھ أحد :  لسیاقا
النص المنطوق  : السند

حسب رأیك ،ما الذي كان على الجیران فعلھ  ؟ :  التعلیمة
كیف كان الجیران یعاملون بعضھم البعض في الماضي ؟          

 مرحلة 

 االنطالق

  أ و أأ. 

  مالحظة فتح الكتاب و
  ما الذي حدث
  لماذا تجمع ھؤالء األشخاص
   یكون الشخص الذي في الوسط من

 تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص
 ترك فرصة للتالمیذ للقراء

  
 
 قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال اإلیحاء لتقریب المعنى
  ،مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة
أثناء القراءة وشرح المفردات الجدیدة وتوظیفھا في جمل مثل 
 مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

  
  
  
  
  
  
   ياستخدام األلواح (  : أ

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

ت 
ما

 

  فھمت النص (إنجاز تمرین
  

 مرحلة

  االستثمار 

جزولي محمد: إعداد المعلم   

 

: ادة     اا  اا ا 

ان  اا :با   

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط : الكفاءة الختامیة 
تتكّون من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة ،  الوصفي

و یعید بناء المعلومات الوا   یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
یطرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

یلتزم بقواعد القراءة الصامتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني  :  مؤشرات الكفاءة 
  .لوصفي عن غیرهالنص ا

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري : القیم
یفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقرأ باحترام تقنیات القراءة السلیمة  :الھدف التعلمي 

 

 



 

  

ا :  1اة    2ا :ت ادة    اا : ا ا   اا  اا ا 

 د 90:  ا   6و  5: ا    اءة : ا+ ا)  ا ان   ) اب: اا   

یطرح  -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید  -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب   یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
  .نص المكتوبفرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون ال

  .یتحكم في مستویات اللغة الكتابیة  -                      
الجملة عن غیره، یمیز  یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني النص الوصفي :  مؤشرات الكفاءة 

  .الفعلیة عن غیرھا 
  . مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل :القیم 

  .حدد المجموعات اإلنشائیة ویعطیھا عنوانا، یمیز أنواع الكلمة ویوظفھای:لھدف التعلمي ا
 

 المراحل الوضعية التعليمية التعلمية التقويم 

یتذكر ما جاء 
 في النص 

  العودة إلى النص المقروء  :  
  لماذا ؟ ؟من المتسبب في غضب الشیخ محند 
 ھل كان أرزقي محقا في قراره ؟ 

 مرحلة

 االنطالق

 
 یقرأ 
 یجیب

 
یحدد 

المجموعات 
 اإلنشائیة

 
یالحظ   -

الظاھرة النحویة 
 و یمیزھا 

یصدر أحكاما  -
على وظیفة 

المركبات 
اللغویة و 

. النصیة   
یمیز الجملة 

 الفعلیة

 یستنتج  
 ینجز 

 اوا  

  ءة جھریة مسترسلةالنص قرا) ة(یقرأ األستاذ. 
 یتداول التالمیذ على القراءة، كل تلمیذ یقرأ جزءا من النص.. 
 من خالل أسئلة موجھة یحدد التالمیذ فقرات النص . 
  تشكیل مجموعات و كل مجموعة تعطي عنوانا مناسبا للفقرة المحددة لھا  . 
 اختیار أحسن العناوین المقترحة وتسجیلھا على السبورة. 
 ألفكار الرئیسیة للنص على السبورة ثم یلخص كل فوج النص على ضوئھایسجل المعلم ا. 
   ما ا) : ة اا(  

 : طرح بعض األسئلة الستخراج الظاھرة النحویة المستھدفة    
  ؟  من تدخل لتھدئة الوضع ؟ كیف نظر الشیخ محند ألرزقي  
  المستھدفة لنحویة اتلوین الظاھرة األجوبة على السبورة مع  تسجیل. 
 
  

  قراءة السند من قبل األستاذ فالمتعلمین.  
 طرح بعض األسئلة الكتشاف الظاھرة وتمییزھا: 
  ما نوعھا ؟. حدد الكلمة التي بدأت بھا كل جملة 
 ماذا نسمي الجملة التي تبدأ بفعل ؟ 
  نحدد نوع أول كلمةماذا  نفعل إن أردنا تحدید نوع الجملة ؟  

 جا  : 

 
  
  
  

 رباستخدام األلواح ( إنجاز التمرین المقترح في الدلیل : ا( . 

  

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

ینجز التمرین 
على دفتر 

 األنشطة

 .17و  16على دفتر األنشطة ص  تمارین النحو   إنجاز
  

 مرحلة

االستثمار   

جزولي محمد: إعداد المعلم   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا :  1اة    ت : 2اادة    اا : ا ا   اا  اا ا 

  د 90: ا   8و  7:ا    اءة : ا+ءإ  )ا  ء اا ( ا ا  +  اب: اان    

یطرح  -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید  -وب و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكت  یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
  .یتحكم في مستویات اللغة الكتابیة  -  فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

  .ءیكتب التاء المفتوحة في األسما،  یلخص النص بشكل عامیجیب عن أسئلة التعمق في مضمون النص، : مؤشرات الكفاءة   
  .ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري :القیم

  . یتعرف على مواضع كتابة التاء مفتوحة في األسماء یتعمق في فھم النص،  :الھدف التعلمي 

 
 المراحل الوضعية التعليمية التعلمية التقويم 

یتذكر ماجاء 
 في النص 

 

 وكتابتھا على السبورةبأسئلة موجھة یسیة للنص تذكر األفكار الرئ : 

 بماذا ھدده الشیخ محند ؟؟  كیف بّرر أرزقي موقفھ؟  لماذا كان الشیخ محند یشعر بالغضب 

  لة  . استنادا إلیھا  تلخیص النص بشكل عام
ج

ح
مر

 

ق
ال

ط
الن

 ا

 

 
 

یقرأ و یجیب  -  

 

یفسر  -

 ویدمج أفكارا 

ومعلومات 

 متعلقة 

 بالنص

 

 

 

 

حظ یال  -

الظاهرة و 

.یمیزها   

 

 
 

 یستنتج
 ینجز

  أأ. 

  النص كامال قراءة جھریة مسترسلة) ة(األستاذیقرأ.  
 یتداول مجموعة من التالمیذ على قراءة فقرات النص مجزأة. 
 یطرح المعلم أسئلة التعمق في معنى النص : 
 
 
 
 
 
 
  و أ ة : ( أا ا  ( 

 :المستھدفة  اإلمالئیة ج الظاھرة طرح بعض األسئلة الستخرا 

  بماذا  رد أرزقي  على كالم الشیخ  ؟ما الذي سیطبق على أرزقي إن رفض المشاركة في التویزة
 محند الغاضب ؟ 

  29ص  المستھدفة اإلمالئیة تلوین الظاھرة األجوبة على السبورة مع  تسجیل . 

 

 قراءات فردیة  ، تتبعھا قراءة معبرة وبالتنغیم المناسب قراءة الجمل . 

 طرح بعض األسئلة الكتشاف الظاھرة وتمییزھا: 
  ما نوع التاء التي في آخر الكلمات الملونة ؟ 
  مؤنث/مذكر ()           جمع / مفرد )         (فعل/اسم(؟    )   تخدما( ما نوع كلمة(.  
  مسلمات ، طالبات ،.   قدم أمثلة عن كلمات مثلھا........ 
 ما عدد حروفھا ؟ ما حركة الحرف الذي في وسطھا ؟. مانوعھا ؟  )تصو( الحظ كلمة 
  أخت ، بنت ،.   قدم أمثلة عن كلمات مثلھا........ 

 ةتكتب التاء مفتوحة في األسماء إذا كانت ھذه األسماء  :  ا: 

 تمھذبا – تمعلما :مثل  جمع مؤنث سالم  
 تحو – تبی – تزی: اسما ثالثیا ساكن الوسط . 

 را :   باستخدام األلواح ( إنجاز التمرین المقترح:( 

   

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

ینجز التمرین 

على دفتر 

 .األنشطة

 17على دفتر األنشطة ص  اإلمالءین رینجز تم. 
  

 مرحلة

االستثمار   

جزولي محمد: إعداد المعلم   

 

 

 



 

  

ا :  1اة   

  د 45: ا  9 

 -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید 

  
 

  .عریة مكتوبة، یفھم معاني أبیات المحفوظة، یؤدي المحفوظة أداء معبر
 

 مؤشرات التقويم 

.، حیث تجد العطف و الرعایة، و تشعر فیه باآلمان   یجیب عن االسئلة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ینصت إلى قراءة 

  .األستاذ 

  .یقرأ بأداء جید  

  

  

یعرف بموضوع 

األبیات ویستأنس 

 .بها

 ویشارك في شرح 

  .المفردات 

  

یجیب عن األسئلة 

المطروحة معبرا 

 .عن فهمه

 

  

  .یكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح إلضفاء الجانب الجمالي علیها

 

 

 

 

 

 .راءة واضحة تتخللها اإلیماءات لتقریب المعنى

 :)شرح المفردات الصعبة

،  یتألأل وجهك من الفرح= 

  .التدریجي عن طریق  التردید الجماعي والمحو

 یؤدي المحفوظة
 أداء سلیما

 

حققت في لفرحي و تحزنين لحزني ، مھما 

فأنت من تجعلين حياتي جميلة 

 2ا :ت اا   : ا ا

 ا 9:ر   ت : اظ      )أ( 

یوظف الرصید الجدید  -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب 
  .طرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

  .یؤدي أداء منغما مناسبا للمقام، یتفاعل مع معاني النص الشعري
 .نمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

عریة مكتوبة، یفھم معاني أبیات المحفوظة، یؤدي المحفوظة أداء معبر

 الوضعية التعليمية التعلمية

، حیث تجد العطف و الرعایة، و تشعر فیه باآلمان  تعیش في البیت مع أفراد عائلتك 

.تصورات التالمیذ 

؟ ما واجبك اتجاهها ؟ ما الذي تقدمه لك أمك .اذكر أفراد عائلتك 

  ا ح ا ا و

یكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح إلضفاء الجانب الجمالي علیها

 .قراءة التالمیذ للمحفوظة قراءة صامتة

 : طرح سؤال حول فهم المعنى العام للمحفوظة 

 عم تتحدث المحفوظة ؟ إلى ماذا تدعونا ؟

راءة واضحة تتخللها اإلیماءات لتقریب المعنىق) ة(األستاذقراءة المحفوظة من طرف 

 .قراءة التالمیذ للمحفوظة قراءات فردیة

شرح المفردات الصعبة(یتخلل القراءة شرح مبسط للمحفوظة وفتح مجال للنقاش 

=  تتهلین، منبع =  منهل، یماثل ، یماثل / یضاهي= 

  ..تكرمت =  جادت

 :مراجعة معاني أبیات المحفوظة بأسئلة لقیاس الفهم 

 من یمثل منبع العطاء و السعادة في حیاتنا ؟

 .تفرحین لفرحي و تحزنین لحزني : جد البیت الذي معناه كالتالي 

 هل نسعد في الحیاة دون رضى األم ؟

 ما واجبنا اتجاه أمهاتنا ؟

عن طریق  التردید الجماعي والمحو) ثالثة أبیات( فوظة تحفیظ الجزء األول من المح

 .استظهار ما حفظه المتعلمون 

  .قراءات ختامیة للمحفوظة كاملة 

جزولي محمد 

لفرحي و تحزنين لحزني ، مھما  ،تفرحينيا أمي سعادتي في الحياة أنت مصدرھا 

فأنت من تجعلين حياتي جميلة ھناك ما يساوي رضاك عني ، أحبك يا أمي 

: ادة     اا  اا ا 

 ان  اب: اا   

و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب    یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
طرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوبی
یؤدي أداء منغما مناسبا للمقام، یتفاعل مع معاني النص الشعري :مؤشرات الكفاءة   

نمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیريی :القیم
عریة مكتوبة، یفھم معاني أبیات المحفوظة، یؤدي المحفوظة أداء معبریقرأ نصوصا ش  : الھدف التعلمي

 المراحل

تعیش في البیت مع أفراد عائلتك : السیاق   
تصورات التالمیذ :  السند  

اذكر أفراد عائلتك :تعلیمةال  

 مرحلة

 االنطالق

 یكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح إلضفاء الجانب الجمالي علیها

 قراءة التالمیذ للمحفوظة قراءة صامتة

  طرح سؤال حول فهم المعنى العام للمحفوظة

 عم تتحدث المحفوظة ؟ إلى ماذا تدعونا ؟

  قراءة المحفوظة من طرف

 قراءة التالمیذ للمحفوظة قراءات فردیة

  یتخلل القراءة شرح مبسط للمحفوظة وفتح مجال للنقاش

=  یضارع،فزت= غنمت

جادت،  الحزن=   األسى

 

  

  

  مراجعة معاني أبیات المحفوظة بأسئلة لقیاس الفهم

 من یمثل منبع العطاء و السعادة في حیاتنا ؟

  جد البیت الذي معناه كالتالي

 هل نسعد في الحیاة دون رضى األم ؟

 ما واجبنا اتجاه أمهاتنا ؟

 تحفیظ الجزء األول من المح

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

  استظهار ما حفظه المتعلمون

  قراءات ختامیة للمحفوظة كاملة

 مرحلة

االستثمار   

جزولي محمد : إعداد المعلم   

سعادتي في الحياة أنت مصدرھا 

ھناك ما يساوي رضاك عني ، أحبك يا أمي  فليس حياتي 

،.........  



 

 

 التقويم 

یجیب عن 
  األسئلة

.محند یغضب منھ غضبا شدیدا

 یقرأ الوثیقة 
 

یستخرج 
المعلومات و 

 یستعملھا 
یجیب عن 

 األسئلة 
 
 

یستخلص 
 القیم 

 
 

  یقرأ 
یجیب عن 

  األسئلة 
یحدد یكمل  

عناصر 
خطاطة 
  السرد 

 في الجدول

 القراءة الصامتة للوثیقة  من قبل المتعلمین ، و مطالبتھم بتسجیل  أھم المعلومات الواردة فیھا  
و التعرض للكلمات  و مناقشتھم حول مضمونھ 

 : ( 

 ، ...عیة یجب المحافظة علیھا و تفعیلھا ألنھا

 

 .و ما واجبك نحوھم ؟ 

 یكتب قصة 

  أراد أحد األمراء أن یشید قصرا ، فأعد لھ المھندس تصمیما رائعا ، لكن 

 .بخاتمة مناسبة 

ا :  1اة   
د 90: ز   )  11/ 10:ح 

یطرح  -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید 
یتحكم  -یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط  للكتابة بالعربیة 

  .ینتج نصوصا وصفیة و مشاریع كتابیة ذات دالالت اجتماعیة و أدبیة 
م النص وعبره، یتدرب على تجنید الموارد یلخص النص بشكل عام، یتجاوز المعنى العام للنص إلى جزئیاتھ، یناقش قی

 .نمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري
  .واصلیة موظفا مكتسباتھ

 

  بشیر و جاره  

مو ز ن ا   أحد األحیاء ، الزمن
  .الماضي 

  افتقر..................یحكى 

 اث االجار یعرض منزلھ للبیع   ا
بعد ان علق إعالنا ، بشیر 

  .یسدد الدین 
  . بجواره ......بقي 

 

جزولي محمد

 الوضعية التعليمية التعلمية

محند یغضب منھ غضبا شدیدا لشیخا جعل أراد أرزقي التملص من المشاركة في التویزة ، مما 
.مناسبا ) ة

 .  ماھي التویزة ؟ من ینتفع بھا 

 :  

القراءة الصامتة للوثیقة  من قبل المتعلمین ، و مطالبتھم بتسجیل  أھم المعلومات الواردة فیھا  
و مناقشتھم حول مضمونھ ) إغالق الكتب ( حجب المكتوب : اختبار أثر المطالعة 

) : لتنشیط العمودي واألفقي اعتماد ا( ....التكافل ،: المفتاحیة مع التوسع 
 
 

  ما الذي تقضي علیھ الوزیعة  ؟
 ..ھل المحتاج ھو من یطلب المساعدة ؟

 .؟ یحث على التكافل بین أفراد المجتمعھل تحفظ آیة أو حدیثا 

عیة یجب المحافظة علیھا و تفعیلھا ألنھاالوزیعة عادة اجتما:  استخالص بعض القیم و السلوكات 

 .  طالعھ مطالبة بعض المتعلمین بتقدیم ملخصات لما 
 ا ا  ربأ: 

 :تسكن في الحي  وسط جیرانك و تتقاسم معھم الكثیر من األشیاء 

و ما واجبك نحوھم ؟ . اذكر السلوكات التي تلتزم بھا في تعاملك مع الجیران 
  .المتعلمین بعض اءة للقصة من قبل األستاذ ف

  
 تتحدث القصة ؟

 ماذا حصل للجار ؟ كیف تصرف ؟
  كیف كان رد فعل بشیر ؟ 
  : خطاطة السرد  مطالبة المتعلمین بـ تحدید

  . ) على األلواح(تصحیح فردي یعقبھ تصحیح جماعي 

 

أراد أحد األمراء أن یشید قصرا ، فأعد لھ المھندس تصمیما رائعا ، لكن : إلیك بدایة قصة 
 ....مساحة األرض ضاقت بالتصمیم ، فاحتاج إلى قطعة بجانب أرضھ ، 

   .الفقرات الثالث 
بخاتمة مناسبة  ملھا أك اختر األحداث الرئیسیة من المقترحات الثالثة ُثم 

 .اق الوضعیة و السندات المرافقة و شرح المطلوب 
 .یرافق األستاذ متعلمیھ أثناء اإلنتاج لتذلیل الصعوبات المحتملة 

  .قراءات لبعض اإلنتاجات  و تشجیع أصحابھا 

 2ا :ت ادة    اا : ا ا
 ا:  )زا( +  جإم)   

یوظف الرصید الجدید  -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب 
یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط  للكتابة بالعربیة  +النص المكتوب  فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون

ینتج نصوصا وصفیة و مشاریع كتابیة ذات دالالت اجتماعیة و أدبیة 
یلخص النص بشكل عام، یتجاوز المعنى العام للنص إلى جزئیاتھ، یناقش قی

  .المكتسبة للتعبیر كتابیا في وضعیات تواصلیة دالة
نمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

واصلیة موظفا مكتسباتھ، یعبر كتابیا عن وضعیات تیستعمل المعلومات الواردة في السند 

 

 ت ا  

مو ز ن ا

 ا ا  

 اث اا

 ا م  

 

  

جزولي محمد: إعداد المعلم   

 المراحل

أراد أرزقي التملص من المشاركة في التویزة ، مما .: السیاق  
ة(ما یراه األستاذ:  السند  

ماھي التویزة ؟ من ینتفع بھا   : التعلیمة

 مرحلة

 االنطالق

    أو :

  القراءة الصامتة للوثیقة  من قبل المتعلمین ، و مطالبتھم بتسجیل  أھم المعلومات الواردة فیھا
  اختبار أثر المطالعة

المفتاحیة مع التوسع 
  ّیتحدث النص ؟  عم 
  ماذا تعرف عنھا ؟ 
 ما الذي تقضي علیھ الوزیعة  ؟
 ھل المحتاج ھو من یطلب المساعدة ؟
  ھل تحفظ آیة أو حدیثا
  استثمار الوثیقة: 

استخالص بعض القیم و السلوكات  -

مطالبة بعض المتعلمین بتقدیم ملخصات لما   -
  ا ا  ربأ

  تسكن في الحي  وسط جیرانك و تتقاسم معھم الكثیر من األشیاء
  اذكر السلوكات التي تلتزم بھا في تعاملك مع الجیران
 اءة للقصة من قبل األستاذ فقر

 مناقشة مضمونھا:  
 تتحدث القصة ؟ نعم
 ماذا حصل للجار ؟ كیف تصرف ؟
  كیف كان رد فعل بشیر ؟
 مطالبة المتعلمین بـ تحدید
  تصحیح فردي یعقبھ تصحیح جماعي

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

 ا  : 

إلیك بدایة قصة :  السیاق 
مساحة األرض ضاقت بالتصمیم ، فاحتاج إلى قطعة بجانب أرضھ ،  
الفقرات الثالث :   السند 
اختر األحداث الرئیسیة من المقترحات الثالثة ُثم :  لتعلیمةا 
 اق الوضعیة و السندات المرافقة و شرح المطلوب یقراءة س
  یرافق األستاذ متعلمیھ أثناء اإلنتاج لتذلیل الصعوبات المحتملة
  قراءات لبعض اإلنتاجات  و تشجیع أصحابھا

لة
ح

مر
  

ار
ثم

ست
ال

ا
 

 

 ا اا  اا  ادة  
ا ا+ اب: اان  

و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب   یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون

ینتج نصوصا وصفیة و مشاریع كتابیة ذات دالالت اجتماعیة و أدبیة  -في مستویات اللغة الكتابیة 
یلخص النص بشكل عام، یتجاوز المعنى العام للنص إلى جزئیاتھ، یناقش قی :مؤشرات الكفاءة   

المكتسبة للتعبیر كتابیا في وضعیات تواصلیة دالة
نمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیريی -یعتز بلغتھ  :القیم

یستعمل المعلومات الواردة في السند  :الھدف التعلمي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



 

 

    

   

ا ا : ادة    ات ا: 2ا   ادج    ااا   اا  

أ  :  اوع   ا : و أ ا ا : اان    

مة�أغل��ا�مشكولة�من�مختلف��ل�80إ�����60ي�تج�كتابة�نصوصا�طو�لة��س�يا�م���مة�تتكون�من� :الكفاءة�ا��تامية�

ـة�و�مشار�ع�ل�ا�دالالت�اجتماعية�
ّ
  .�نماط�بال��ك���ع���النمط�الوصفي������وضعيات�تواصلية�دال

  .ي�تج�نصوصا�وصفية�و�مشار�ع�كتابية�ذات�دالالت�اجتماعية�و�أدبية� -: مركبة�الكفاءة�

 .تعامل�مع�الغ��،و��سا�م����العمل�ا����ي نمي�و�رشد�إ���قيم�ا�سانية�وآداب�الي  -�ع���بلغتھ� :القيم�

  .يجند�مك�سباتھ�السابقة����إنجاز��املشروع��:ال�دف�التعلمي�

 

 اا وا ا ا ا 

ع


ا
 

ل
و

 ا

ا 

و 

ا 

  

 ا :  

ن الحي و قرروا أن نظمت البلدیة مسابقة ألجمل األحیاء ، فاجتمع سكا : اق

یتعاونوا للفوز بالجائزة ، فقررت مع زمالئك أن تصنع مطویة تخلد بها هذه العملیة ، 

.و تعرضها في قسمك   

الصور�املرافقة� : ا .  

اكتب الئحة تضمنها حقوقنا و بعض واجباتنا نحو  : ا  

ترفقها .أسرنا و جیراننا ، في مدرستنا مع معلمینا و زمالئنا   

.بصور مفیدة تعبر عن هذه الحقوق و الواجبات   

 الوضعية�قراءة�   :  

 ؟����� ذا�نظمت�البلدية�ما  

 ؟��ماذا�قرر�س�ان�ال���أن�يفعلوا  

 ؟� ما�الذي�ستفعلھ�مع�أصدقائك 

 ف���املجال�للمتعلم�ن�لالستفسار�و�مناقشة�أ�ميتھ�و�طر�قة�إنجازه�و�الوسائل�الالزمة�  

 يجيب�عن�

�سئلة�موظفا�

  �سباتھمك

 

 

 

 

 

 

ينجز�املشروع�

متبعا�

ا��طوات�

املتفق�عل��ا����

���إطار�العمل�

 ا��ما��

 

يقوم�املتعلم�

بالرجوع�إ���

 الشروط�ال���

تم�تحديد�ا����

 البداية

ع


ا
 


م


 ا

 ا 

 تقسيم�املتعلم�ن�إ���أفواج�صغ��ة�.  

 توز�ع�امل�ام�و��دوار�.  

 ضبط�مراحل�إنجاز�املشروع�.  

 الوقت�ال�ا���لإلنجاز�تحديد�. 

  

ع 



ا





 ا

ا 
  

 متا�عة�إنجازات�املتعلم�ن�مع�تقديم�التوج��ات�الالزمة�.  




  
ج


د

 ا

 ا 

 عرض��أعمال�املتعلم�ن��مع�تقيمھ�وذلك�بوضع�العالمات�املناسبة�و�مناقشة��يجابيات�

  .اد��ا����املشار�ع��خرى����عمل�املتعلم�لإلشادة�و�التعرض�للسلبيات�ليتم�تف

 اختيار�أجود��عمال�لعرض�ا����متحف�القسم�.  

جزو���محمد�: إعداد�املعلم�  

 

 

 



 

مة اا

المعلم الجديد

مة اا

 المعلم الجديد

 

مة اا 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ا ا:  2اة   

  د 45: ا   1: ا  

واه الدراسي  و عمره الزمني و العقلي ، و یتفاعل معھا ، بالتركیز على النمط 

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة اعتمادا 

  .یقیّم مضمون النّص الوصفي و یستنتج العبر
یمتثل لھا من یستخرج قیما و  –النھایات لتغیریغیر مقاطع من النص الوصفي 

الروابط اللغویة المناسبة یتصرف بكیفیة تدل على اھتمامھ لما یسمع، یحدد موضوع الوصف وعناصره، یستخدم 

 التقويم 

یجیب عن  
ك في مدرستك بین أصدقائك و مع معلمك الذي ینیر طریقك  بالعلم و  األسئلة 

 ؟

یستمع إلى  
 النص 

تصدر عنھ 
 إشارات 

وإیحاءات 
 تدل على 

ھتمامھ إ
  بالموضوع

یجیب بجمل 
 تامة 

تترجم 
 المعنى العام 

.للنص  

 قراءة النص المنطوق من طرف المعلم  على مسامع المتعلمین بصوت معبر ، و ترافق 
  .القراءة ّ،اإلشارات و اإلیحاءات المناسبة ، مع المحافظة على التواصل البصري معھم 
 تحدث ھذه القصة حقیقة أم ال ؟

 

 عالم تدل ھذه العبارة ؟

أفكار  بناء
 جدیدة

تدعم ما ورد 
النص  في

 المنطوق
یقارن و 

ویقابل 
 المعلومات 

فیھالواردة   
مع السند   

البصري 
 المرافق

 .عنھا  التعبیرأحداثھا 

 .و الدعوة إلى التحلي بھا 
 ما واجبك اتجاه معلمك  ؟

یتحدث یتبادل 
 األفكار

  .مبینا ما شعرت بھ اتجاه رامي 

 

 

  

 2ا :ت اا   : ا ا

را و ا ا:  ا اق  

واه الدراسي  و عمره الزمني و العقلي ، و یتفاعل معھا ، بالتركیز على النمط یفھم خطابات منطوقة في حدود مست

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة اعتمادا 
  .في وضعیات تواصلیة دالة  على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال

یقیّم مضمون النّص الوصفي و یستنتج العبر  –.تمییز النص الوصفي عن غیره   –یتفاعل مع النص المنطوق
یغیر مقاطع من النص الوصفي  –. یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف

یتصرف بكیفیة تدل على اھتمامھ لما یسمع، یحدد موضوع الوصف وعناصره، یستخدم 
  .زمن الفعل روابط الجمل، یمیز نمط الخطاب

   .مع الغیرینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل 
  . الغیر، یتعلم آداب التعامل مع  فھم ما یسمع ویتجاوب معھ

 الوضعية التعليمية التعلمية

  ما   :

تقضي معظم وقتك في مدرستك بین أصدقائك و مع معلمك الذي ینیر طریقك  

.صور مدعمة للمعنى
؟نحوه واجبك ، و اذكرتحدث عن فضل المعلم في المجتمع 

  

قراءة النص المنطوق من طرف المعلم  على مسامع المتعلمین بصوت معبر ، و ترافق 
القراءة ّ،اإلشارات و اإلیحاءات المناسبة ، مع المحافظة على التواصل البصري معھم 

تحدث ھذه القصة حقیقة أم ال ؟ ھل یمكن أن .شخصیات العم یتحدث النص ؟ سم 
 :تجزئة النص المنطوق قراءة و اإلجابة عن األسئلة

 المعلم الجدید ؟
 المالحظات التي سجلھا المعلم فرید عن رامي ؟

 كیف عرف المعلم ذلك ؟ما سبب تأخر رامي في دراستھ ؟ 
 .التي قام بھا المعلم فرید لیساعد رامي األعمالاستخرج من النص 

 ما رأیك في المعلم فرید ؟ 
عالم تدل ھذه العبارة ؟››   ابنك رامي ‹‹كتب رامي في آخر الورقة 

  ھل ھذه قصة حزینة أم سعیدة ؟

أحداثھا حسب تسلسل  بترتیبھا و مطالبة المتعلمین
 ؟ ا یعمل رامي في المخبزة 

 كیف ساعده المعلم ؟
 ؟ حفل تخرجھ المعلمحضور 

 ...كیف كانت ستكون حیاة رامي دون مساعدة معلمھ؟

و الدعوة إلى التحلي بھا استخالص القیم من النص المنطوق و تدوینھا على السبورة 
ما واجبك اتجاه معلمك  ؟لم ینس رامي فضل معلمھ علیھ ، مارأیك في تصرفھ ؟ و 

  ............فضله  أحترم معلمي و ال أنسى

مبینا ما شعرت بھ اتجاه رامي  سمعتھالْخص الِقَّصة الَّتي : إعادة سرد النص المنطوق 

جزولي محمد      

 

: ادة     ااا   اا  

 اق :اان   

یفھم خطابات منطوقة في حدود مست : الكفاءة الختامیة 
  .الوصفي 

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة اعتمادا   -                        
على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال

یتفاعل مع النص المنطوق: مركبات الكفاءة 
یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف                      

  . الوصفي  النص 
یتصرف بكیفیة تدل على اھتمامھ لما یسمع، یحدد موضوع الوصف وعناصره، یستخدم   :  مؤشرات الكفاءة

زمن الفعل روابط الجمل، یمیز نمط الخطاب :للوصف 
ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل   -یعتز بلغتھ   :القیم

فھم ما یسمع ویتجاوب معھی : الھدف التعلمي 

 المراحل

-   ا ا  ما  

السیاق :تقضي معظم وقت
 األخالق الفاضلة .

صور مدعمة للمعنى:  السند  
تحدث عن فضل المعلم في المجتمع   -:  التعلیمة

ة 
حل

مر
 

ق
ال

ط
الن

 ا

  و أ أ:  

  قراءة النص المنطوق من طرف المعلم  على مسامع المتعلمین بصوت معبر ، و ترافق
القراءة ّ،اإلشارات و اإلیحاءات المناسبة ، مع المحافظة على التواصل البصري معھم 

  عم یتحدث النص ؟ سم
 تجزئة النص المنطوق قراءة و اإلجابة عن األسئلة
 المعلم الجدید ؟ي الحظھ ذما ال
  المالحظات التي سجلھا المعلم فرید عن رامي ؟ ما
  ما سبب تأخر رامي في دراستھ ؟
  استخرج من النص
  ما رأیك في المعلم فرید ؟
   كتب رامي في آخر الورقة
 ھل ھذه قصة حزینة أم سعیدة ؟

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 
  و أ أ:  

 و مطالبة المتعلمینمالحظة الصور
 ا یعمل رامي في المخبزة لماذ
 كیف ساعده المعلم ؟
 حضور  لماذا طلب رامي
 كیف كانت ستكون حیاة رامي دون مساعدة معلمھ؟

   استخالص القیم من النص المنطوق و تدوینھا على السبورة
  لم ینس رامي فضل معلمھ علیھ ، مارأیك في تصرفھ ؟ و
أحترم معلمي و ال أنسى -.

  إعادة سرد النص المنطوق
 

 استثمار 

 المكتسبات 

جزولي محمد      : إعداد المعلم   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اا :  2اة    2ا :ت ادة    اا : ا ا   ااا   اا  

  د 45: ا   ا 2:ر ظوف ان : اى   ا :أ ا اي: اان    

یاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أش: الكفاءة الختامیة 

  . اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة

  . النھایات ریلتغی یغیر مقاطع من النص الوصفي.  یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف: مركبات الكفاءة 
  .یكتشف الصیغ و یوظفھا في وضعیات دالة   –یتناسب مع الوضعیة التواصلیة یتدرب على األسالیب بما  - :  مؤشرات الكفاءة

  . .ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري -یعتز بلغتھ  : القیم
  .ظروف الزمان یعبر موظفا  :الھدف التعلمي 

 

 المراحل الوضعية التعليمية التعلمية التقويم 

  یتذكر مضمون 

  النص المنطوق

  العودة إلى النص المنطوق:  

  ؟  كیف ساعد المعلم رامي 

 مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

یجیب عن 

 األسئلة 

یكتشف الصیغ 

 و یوظفها 

  بناء الجمل المحتویة على الصیغ المستهدفة بطرح األسئلة.  

  ؟  لماذا أراد رامي حضور معلمه ؟  بماذا تفاجأ المعلم 

 على السبورة مع تلوین الصیغ المستهدفة  تدوین الجمل. 

 
  
  
  

  قراءة من قبل األستاذ تتبعها قراءات فردیة. 

  مناقشة االمثلة: 

  اسم ، فعل ، حرف ؟: ما نوع الكلمات الملونة 

 أین كانت الورقة ؟ أین سیصعد المعلم ؟ 

 ما العالقة  التي تجمع بینها و بین الفعل ؟ 

 رف به مكان وقوع الفعل اسم نع  المكانظرف :  االستنتاج. 

 في حصة اإلنتاج  إلى ذلكالمدرسة لحاجة التلمیذ فضاء استغالل (ثبیت الصیغ بأسئلة أخرى

 )  الكتابي

 بجانبمكتب المدیر               ر أین مكتب المدی .  ........  

                          یمینالمطعم    أین یقع المطعم ؟ ........  

  یسار المكتبةتجد               ؟  المكتبة   أین أجد ...   . 

 األقسام  خلف یقع                    أین یقع المرحاض.. 

    التعبیر عن المشهد  باستعمال ظروف المكان المناسبة: 

  الشجرة  بجانبالمائدة ، بینما تلعب الطفلة  فوقتضع الطعام  األم 

.......الجد  بجانبعربة الرضیع ، یقف األب  أسفلاللعبة مرمیة   

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

 

یتدرب على 
استعمال الصیغ 

في وضعیات 
مشابھة و 

ستثمرھا في 
 وضعیات جدیدة 

  . 20على  دفتر األنشطة ص )أستعمل الصیغة ( 2  تمرینإنجاز   -

  

اس
ار

ثم
ت

 

ت 
با

تس
ك

لم
 ا

 
جزولي محمد      : إعداد المعلم   

 

 



   

ا ا:  2اة    

  د 45: ا   ا 3:ر  ا ا .

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة 
.  

یستخرج قیما و یمتثل  –یغیر مقاطع من النص الوصفي لتغیر النھایات

  

 

 مؤشرات التقويم 

 .یحسن األستماع

  یجیب عن األسئلة

 . كان لوجود المعلم أثر كبیر في تغییر حیاة رامي إلى األفضل 

 

 

 

 یستقي معلومات 

 باإلعتماد على 

 سندات توضیحیة 

 مرافقة

 یعبر عن الصور 

معتمدا على 

 األسئلة 

 .التوجیهیة

 یربط بین األفكار 

ویدمجها لیعبر 

عن وضعیات 

 مشابهة

   وا ه

ینتج نصا  -

  أصیال 

 

 : مطالبة المتعلمین بتقدیم وصٍف مادي و معنوي لمعلمهم  مع ذكٍر لواجبهم نحوه 

ده ، و یعاملنا كأوال......  

ُأخرى  أحیانا، و أحیانا، َیْعِطُف َعلینا 

َشْیًئا  و كم كان یفرح عندما نحقق نتائج جیدة في االمتحانات  و في ذاِت الَوقِت ُكنَّا َنلَمحُ 

 .....ِابَنُه ِعندما یفشل  

 أحب معلمي و معلمنا إال أنه ال یقصر في  أداِء واِجِبه ،

د التلمیذ على یعوّ أثناء الوصف المادي لشخصیة ما 
الشعر ،الرأس   (ثم یقترب من الموصوف فیبدأ من األعلى إلى األسفل 

 

 

 2ا :ت ادة    اا : ا ا

ا ا+   ان ظوف : اى   ي: ا جإم

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة 
.اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

یغیر مقاطع من النص الوصفي لتغیر النھایات –. أدوات الوصف یتواصل مع الغیر مستعمال

  .یصف ویعبر انطالقا من مشھد أوصور عن وضعیات تواصلیة دالة
   . ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر

  .یعبر عن قیم وسلوكات إیجابیة شفویا من خالل سندات مختلفة

 الوضعية التعليمية التعلمية

كان لوجود المعلم أثر كبیر في تغییر حیاة رامي إلى األفضل 

.صورة مدعمة للمعنى 

  معلم رامي ؟ بها  ما الصفات التي تمیز

  و د و /وا ، هذ وا 

 : 

 .....،  شعره ، عینیهوجهه،   قامته ، لباسه ،

 :  اي

 كیف أعاملكم   ؟

  ما األمور التي أفعلها  و تعجبكم ؟ 

 هل أغضب  منكم أحیانا ؟ لماذ؟ 

  متى أشعر  بالسعادة ؟

 ما الذي أقوم  به من أجلك ؟

   هل مهنة التعلیم سهلة ؟

  ها وا: 

 

 ما الذي تتمناه لي  ؟

 هل ستنساني عندما تكبر ؟ 

  كیف سترد لي الجمیل ؟

مطالبة المتعلمین بتقدیم وصٍف مادي و معنوي لمعلمهم  مع ذكٍر لواجبهم نحوه 

......   ، عیناه....... طویل القامة ، شعره..... عمره  

، َیْعِطُف َعلینا    ....و تربیتنا على األخالق الفاضلةیحرص على تعلیمنا ، 

  .ألنه حریص على نجاحنا ِسوى الَقْسَوة ،

و كم كان یفرح عندما نحقق نتائج جیدة في االمتحانات  و في ذاِت الَوقِت ُكنَّا َنلَمحُ 

 أب یوبخأو  أخ كبیر كأنهعلى ُكلِّ َمن َأْخَفَق ِمنَّا في اإلَجاَبة 

معلمنا إال أنه ال یقصر في  أداِء واِجِبه ، منهو رغم التعب الشدید الذي یعاني 

  ......... و َأْعَتِرُف له بالجمیل  و

أثناء الوصف المادي لشخصیة ما  .  و االستجابة ستكون كبیرة  یصف المتعلمون معلمھم أو معلمتھم
ثم یقترب من الموصوف فیبدأ من األعلى إلى األسفل .. ) الجسد ، القامة ،( طریقة مناسبة فیصف ما یراه من بعید 

 

 

 

 

اا   ااا  ادة    

ا ان ا :يا ا  

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة : الكفاءة الختامیة 
اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

یتواصل مع الغیر مستعمال: مركبات الكفاءة 
  . لھا من النص الوصفي

یصف ویعبر انطالقا من مشھد أوصور عن وضعیات تواصلیة دالة :  مؤشرات الكفاءة
ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر -یعتز بلغتھ  :القیم 

یعبر عن قیم وسلوكات إیجابیة شفویا من خالل سندات مختلفة:تعلمي الھدف ال 

 المراحل

كان لوجود المعلم أثر كبیر في تغییر حیاة رامي إلى األفضل  : السیاق  

صورة مدعمة للمعنى :  السند  

ما الصفات التي تمیز:  التعلیمة

 مرحلة 

 االنطالق

  و د و 

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

 

  دياا 

 قامته ، لباسه ،جسده ،: صف

  ياا

 كیف أعاملكم   ؟

  ما األمور التي أفعلها  و تعجبكم ؟

  هل أغضب  منكم أحیانا ؟ لماذ؟

 متى أشعر  بالسعادة ؟

 ما الذي أقوم  به من أجلك ؟

 هل مهنة التعلیم سهلة ؟

   ها وا

 عاملني  ؟كیف ت 

 ما الذي تتمناه لي  ؟

  هل ستنساني عندما تكبر ؟

 كیف سترد لي الجمیل ؟

  مطالبة المتعلمین بتقدیم وصٍف مادي و معنوي لمعلمهم  مع ذكٍر لواجبهم نحوه

عمره  ....   اسم معلمي

یحرص على تعلیمنا ، 

ِسوى الَقْسَوة ، عینیهال َنرى في  ُكنَّا

و كم كان یفرح عندما نحقق نتائج جیدة في االمتحانات  و في ذاِت الَوقِت ُكنَّا َنلَمحُ       

على ُكلِّ َمن َأْخَفَق ِمنَّا في اإلَجاَبة  الغضبُیشِبُه 

و رغم التعب الشدید الذي یعاني 

و َأْعَتِرُف له بالجمیل  و أحترمه

ار
ثم

ست
 ا

 
ت 

با
تس

ك
لم

ا  

یصف المتعلمون معلمھم أو معلمتھم:  مالحظة
طریقة مناسبة فیصف ما یراه من بعید 

  ....) ،الجبھة ،  



   

 مؤشرات التقويم 

یدلي بحدیثه 

 ویبرره

   .الشك أنك تذكر  أول یوم دخلت فیھ إلى المدرسة رفقة زمالئك ،و التقیت فیھ بمعلمك 

.ألول مرة 

 

تشف یك -

 الشخصیات 

یعبر عنهاو   

 یعبر عن الصورة

یقرأ فقرات من 

 النص 

قراءة صحیحة 

 معبرة

 یوظف الكلمات 

 الجدیدة في جمل

یتعرف على 

 معاني 

الكلمات من خالل 

 السیاق 

 یجیب عن األسئلة 

یثري رصیده 

 اللغوي 

 والمعرفي

  ........؟ ینة 

 .قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال اإلیحاء لتقریب المعنى
 یبدأ بالمتمكنین ، مع  تذلیل الصعوبات 

 ..........، ھندام،  حفاوة
................  

 : مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

 .ینجز النشاط. -

 

ا ا:  2اة    

 د  90:  ا  4:  ا  ا ا

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط 

 -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید 

یلتزم بقواعد القراءة الصامتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني 

  .یفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقرأ باحترام تقنیات القراءة السلیمة

 

 

 

لتعلميةالوضعية التعليمية ا  

الشك أنك تذكر  أول یوم دخلت فیھ إلى المدرسة رفقة زمالئك ،و التقیت فیھ بمعلمك 

  تصورات المتعلمین 

ألول مرة تحدث عن ذلك الیوم ، و صف شعورك عند رؤیة معلمك 

  .مالحظة الصورتین 
 من یظھر في الصورة ؟

ینة في الریف أم المد المكانیبدو ھل؟  ا یجتمع ھؤالء األشخاص
 .تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص

  .ترك فرصة للتالمیذ للقراءة الصامتة

قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال اإلیحاء لتقریب المعنى
یبدأ بالمتمكنین ، مع  تذلیل الصعوبات )فقرة /فقرة(مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة، 

حفاوة  :ء القراءة وشرح المفردات الجدیدة وتوظیفھا في جمل مثل
................،بعدم رضا: بامتعاض ، اطالع :  تفقد:   یختار لكل كلمة معناھا

مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

 . اقترح عنوانا آخر للنص 

  .عین العنصر الدخیل في كل سطر 

  )استخدام األلواح ( 

 . 20على  دفتر األنشطة ص )فھمت النص 

 2ا :ت اا ا ا : ادة   

ا ا: اع   اءة : ا ) أداء +  + اءإ(

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط 
  .تتكّون من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة

یوظف الرصید الجدید  -لمكتوب و یعید بناء المعلومات الواردة في النص ا
  .یطرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

یلتزم بقواعد القراءة الصامتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني 

   .ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر
یفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقرأ باحترام تقنیات القراءة السلیمة

جزولي محمد     

 

 المراحل

الشك أنك تذكر  أول یوم دخلت فیھ إلى المدرسة رفقة زمالئك ،و التقیت فیھ بمعلمك  : السیاق

تصورات المتعلمین :  السند

تحدث عن ذلك الیوم ، و صف شعورك عند رؤیة معلمك : التعلیمة  

 مرحلة 

  االنطالق

  أ و أأ. 

  مالحظة الصورتین
 من یظھر في الصورة ؟
 ا یجتمع ھؤالء األشخاصذلما
 تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص
  ترك فرصة للتالمیذ للقراءة الصامتة

 

 قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال اإلیحاء لتقریب المعنى
  ،مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة

ء القراءة وشرح المفردات الجدیدة وتوظیفھا في جمل مثلأثنا
 یختار لكل كلمة معناھا
 مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

 

  

  

  اقترح عنوانا آخر للنص

 يأ   : عین العنصر الدخیل في كل سطر

  
  
  

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

 

  فھمت النص (إنجاز تمرین
  

ر 
ما

تث
اس

 

ت 
با

تس
ك

لم
 ا

اا   ااا  ادة    

ان  اب: اا   

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط : لكفاءة الختامیة ا
تتكّون من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة ،  الوصفي

و یعید بناء المعلومات الواردة في النص ا   یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
یطرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

یلتزم بقواعد القراءة الصامتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني  :  مؤشرات الكفاءة 
  .النص الوصفي عن غیره

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر -یعتز بلغتھ  : القیم
یفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقرأ باحترام تقنیات القراءة السلیمة  :الھدف التعلمي 

 

جزولي محمد     : إعداد المعلم   

 



 

  

ا ا:  2اة    2ا :ت ادة    اا : ا ا   ااا   اا  

 د 90:  ا   6و  5: ا    اءة : ا+  ا )  ا  (    اب: اان  

 -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید  -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب   یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
  .، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب یطرح فرضیات

  .یتحكم في مستویات اللغة الكتابیة  -                     
  .و یستثمره في اكتساب الظواھر اللغویة المختلفة   یلخص النص بشكل عامیعبر عن فھمھ لمعاني النص ،  - :  مؤشرات الكفاءة 

   .رشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیرینمي وی -یعتز بلغتھ  :القیم 
  .یحدد المجموعات اإلنشائیة ویعطیھا عنوانا، یتعرف الفاعل  ویوظفھ :الھدف التعلمي 

 

 المراحل الوضعية التعليمية التعلمية التقويم 

یتذكر ما جاء 
نص في ال  

  العودة إلى النص المقروء  :  
 كیف استقبل سكان القریة المعلم الجدید ؟  
    ة  .صف ھذا المعلم

حل
مر

 

ق
ال

ط
الن

  ا

 

 یقرأ یجیب

یحدد المجموعات 

 

 اإلنشائیة یالحظ 

 الظاهرة ویمیزها

 

 

یالحظ الظاهرة   -

 النحویة و یمیزها 

یصدر أحكاما  -

على وظیفة 

المركبات اللغویة 

. و النصیة   

 
 
 

الفاعلیتعرف   

یوّظف القاعدة  

.المكتسبة  

 اوا : 

  النص قراءة جھریة مسترسلة) ة(یقرأ األستاذ. 
 یتداول التالمیذ على القراءة، كل تلمیذ یقرأ جزءا من النص.. 
 من خالل أسئلة موجھة یحدد التالمیذ فقرات النص . 
  رة المحددة لھاتشكیل مجموعات و كل مجموعة تعطي عنوانا مناسبا للفق  . 
 اختیار أحسن العناوین المقترحة وتسجیلھا على السبورة. 
  األفكار الرئیسیة للنص على السبورة ثم یلخص كل فوج النص على ضوئھا) ة(یسجل األستاذ.  
   ما ا) : ة اا(  

  طرح بعض األسئلة الستخراج الظاھرة النحویة المستھدفة : 
 ائق أمام باب المدرسة ؟ بماذا شعر المعلم بعد أن رأى األوساخ ؟ماذا وضع الس  
  المستھدفة النحویة تلوین الظاھرة األجوبة على السبورة مع  تسجیل. 
 
  

  فالمتعلمین ) ة(األستاذ قراءة السند من قبل.  

 طرح بعض األسئلة الكتشاف الظاھرة وتمییزھا: 
  ؟ لماذا ؟ الجملتین ما نوع 
  من شعر بامتعاض ؟  ؟ من وضع الحقائب 
  ؟ شعر؟  وضعماذا نسمي من قام بفعل 
  ؟   ؟ ھل جاءت قبل الفعل أم بعده المعلم؟  السائقكلمة ما نوع 
  ؟  ماآخرھ على ما الحركة التي تظھر 

.یدل على من قام بالفعل و یكون دائما مرفوعا و ،یأتي دائما بعد الفعل الفاعل اسم: اة   

.األجیال  المعلمیربي : مثل    
  حضر المعلم : جملة إعراب  .                              

 ر :حإنجاز التمرین المقتر. 

  

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

 

 نینجز التمری
على دفتر 

 األنشطة

  21على  دفتر األنشطة ص )النحو (إنجاز تمارین .  

ر 
ما

تث
اس

ت 
با

تس
ك

لم
ا  

.حتى ال یختلط على التلمیذ مفھوم المبتدأ بالفاعل ) دائما یأتي بعد الفعل (أضفت على القاعدة الموجودة في كتاب التلمیذ عبارة :  مالحظة  

جزولي محمد   : إعداد المعلم   

 وا  رب ا  أ ا -     ض ا.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ا ا:  2اة    2ا :ت ادة    اا : ا ا   ااا  ا ا  

  د 90: ا   8و  7:ا  اءة : ا+ ف ) ا ا( ا ا  +  اب: اان    

 -یوظف الرصید الجدید الوارد في النص المكتوب  -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب    یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
یتعرف على مختلف أشكال الحروف كتابة والضوابط  + ل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوبیطرح فرضیات ، یستعم

  .  للكتابة بالعربیة
عل الماضي مع ضمائر المخاطب و فیصرف الیلخص النص ، یجیب عن أسئلة التعمق في مضمون النص، : مؤشرات الكفاءة   

  .بشكل صحیح  الغائب
  . د إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیرینمي ویرش -یعتز بلغتھ  :القیم

  . مع ضائر المخاطب و الغائب مصرفا  الماضي  الفعل یوظفیتعمق في فھم النص،  :الھدف التعلمي 
 

 المراحل الوضعية التعليمية التعلمية التقويم 

یتذكر ماجاء في 
 النص 

 

  بأسئلة موجھة  تذكر األفكار الرئیسیة للنص وكتابتھا على السبورة: 
  تفاجأ القرویون عند رؤیتھ ؟ ذالما استقبلوه ؟ كیف ؟ بل المعلم  من استق 
   تلخیص النص بشكل عام.  

 مرحلة 

  االنطالق

 
 
 
 
 

یقرأ و یجیب  -  
 

یفسر ویدمج  -
 أفكارا 

ومعلومات 
 متعلقة 
 بالنص

 
 
 
 
 
 
 

یالحظ   -
الظاھرة و 

.یمیزھا   
 
 
 
 
 
 

  أأ. 

  رسلةالنص كامال قراءة جھریة مست ) ة(األستاذ یقرأ.  
 یتداول مجموعة من التالمیذ على قراءة فقرات النص مجزأة. 
  أسئلة التعمق في معنى النص ) ة(األستاذ یطرح : 
 
 
 
 
 

  مع الدعوة إلى التحلي بھا على السبورة استخراج القیم و تدوینھا. 
  و أ ة : ( أاا ( 

 ھدفة طرح بعض األسئلة الستخراج الظاھرة النحویة المست : 
  المدرسة  المعلمتفقد                   من تفقد المدرسة ؟.  
  المستھدفة النحویة تلوین الظاھرة األجوبة على السبورة مع  تسجیل. 

  فالمتعلمین ) ة(األستاذ قراءة السند من قبل.  
  ِّتفقد المدرسة   ھو؟                            بالضمیر المناسب » المعلم   «ض عو. 
  الغائبمع المفرد  ھونستعمل ؟              ھومع من نستعمل . 
  تفقدصرف معھا الفعل  .اذكر بقیة ضمائر الغائب . 

   مؤنث/مثنى مذكر.( استنتاج ما یحیل إلیھ كل ضمیر..... (  

  مالحظة التغیر الذي یطرأ على آخر الفعل  في كل مرة. 

  المدرسة ت تفقد أنت                    بھذه الجملة ؟ خاطب المعلم. 
                   الغائبنستعمل أنا مع المفرد              مع من نستعمل ھو ؟ . 

  معلمات/معلمون  /معلمتان /معلمان( بھذه الجملة ؟  خاطب المعلم(.. 

  مؤنث/مثنى مذكر.( استنتاج ما یحیل إلیھ كل ضمیر... ( 

  مالحظة التغیر الذي یطرأ على آخر الفعل  في كل مرة. 

  جنجح(...تصریف :  ا ( 

 رإنجاز التمرین المقترح  : ا : 

  :كمل بوضع الضمیر المناسب أ
  . حملتما حقائبھ .               ..........فرحوا بالمعلم الجدید ..............

  .طلبتم نصیحة المعلم .                     ............نظفن المدرسة ...............

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

 

ینجز التمرین 
 على 

 ..دفتر األنشطة

 استثمار  .  21على  دفتر األنشطة ص ) الصرف(رین إنجاز تما 

 المكتسبات 

    

جزولي محمد : إعداد المعلم   

 

 



 

 

 

 

 التقويم 

  یجیب عن 

  ألسئلةا

.و ھي عملیة تضامنیة بین أفراد المجتمع

یقرأ  -

 الوثیقة 
یستخرج 

المعلومات و 
 یستعملھا 
یجیب عن 

 األسئلة 
یستخلص 

 القیم
  

-   
یجیب عن 
  األسئلة 

  
یستخرج 

المعلومات 
 الصورمن 

 

القراءة الصامتة  لنص الوثیقة من قبل المتعلمین ، و مطالبتھم بتسجیل  أھم المعلومات الواردة 

لشرح الكلمات  حجب المكتوب و مناقشتھم حول مضمونھ و التعرض 

التویزة عادة اجتماعیة یجب المحافظة علیھا و تفعیلھا 

یقرأ نص 
  الوضعیة 

یفھم 
  المطلوب

  

یقدم وصفا 

 لمدرسته

ا ا:  2اة    
د 90: ز   )و ار   11/ 10:ح 

تتكّون  ،  یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفي

كلمة أغلبھا مشكولة من مختلف االنماط بالتركیز على النمط الوصفي   في 

یطرح  -لرصید الجدید الوارد في النص المكتوب 
یتحكم  -یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط  للكتابة بالعربیة 

  .یة 
،، یناقش قیمھ وعبره، یتدرب على تجنید الموارد المكتسبة للتعبیر كتابیا في وضعیات 

  .ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

  .المعلومات الواردة في النص و یستعملھا ، یعبر كتابیا عن وضعیات تواصلیة موظفا مكتسباتھ
 

   .و تصف لھ ما فیھا 

  )محیط المدرسة 

 ) نظیفة .............

 الوضعية التعليمية التعلمية

و ھي عملیة تضامنیة بین أفراد المجتمع ،التویزة من العادات االجتماعیة الجزائریة
. تصورات المتعلمین

 . في منطقتك التویزة  تحدث عن مظاھر 

القراءة الصامتة  لنص الوثیقة من قبل المتعلمین ، و مطالبتھم بتسجیل  أھم المعلومات الواردة 

حجب المكتوب و مناقشتھم حول مضمونھ و التعرض :اختبار أثر المطالعة 
 ) :.مع التوسع

 ؟ عم یتحدث النص 
 ؟ ماذا تحضر  ربات البیوت

  ؟ بماذا تفید المجتمع 
 ؟   ھل تمسك الجزائریون بھذه العادة الحمیدة 

.......................................................................... 

: 
التویزة عادة اجتماعیة یجب المحافظة علیھا و تفعیلھا :   استخالص بعض القیم و السلوكات

 .  طالعھ مطالبة بعض المتعلمین بتقدیم ملخصات لما 

 ا ا  ربأ: 

 . المدرسة التي جاءھا المعلم الجدید 
 

 .ھذه الصور تمثل مرافق المدرسة ، صف كل صورة 
  .یعقبھ التصحیح الجماعي  

 .یرافق األستاذ متعلمیھ أثناء اإلنتاج لتذلیل الصعوبات المحتملة 

   .قراءات لبعض اإلنتاجات  و تشجیع أصحابھا 

 2ا :ت ادة    اا : ا ا
 ا:  ) ةا( +إم  ج) را و - 

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفي
  .من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة

كلمة أغلبھا مشكولة من مختلف االنماط بالتركیز على النمط الوصفي   في  80إلى   60كتابة نصوصا طویلة نسبیا منسجمة تتكون من 
  .وضعیات تواصلیة دالّـة و مشاریع لھا دالالت اجتماعیة 

لرصید الجدید الوارد في النص المكتوب یوظف ا -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب 
یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط  للكتابة بالعربیة + فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب 

یة ینتج نصوصا وصفیة و مشاریع كتابیة ذات دالالت اجتماعیة و أدب
،، یناقش قیمھ وعبره، یتدرب على تجنید الموارد المكتسبة للتعبیر كتابیا في وضعیات  و یوظفھا یستخرج المعلومات من السند

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري

المعلومات الواردة في النص و یستعملھا ، یعبر كتابیا عن وضعیات تواصلیة موظفا مكتسباتھ

 

 

 

و تصف لھ ما فیھا أن تحدثھ عن مدرستك طلب منك التقیت بصدیق قدیم لك و 

 .الفقرات الثالث 

 :مدرستك في فقرة محترما الخطوات التالیة لھ صف 

  .اسمھا موقعھا : ذكر أقدم مدرستي فا

محیط المدرسة /..................األقسام / الساحة ( أذكر المرافق  التي تتوفر علیھا 

.............واسعة ، ضیقة ، ( أستعمل وصفا مناسبا لكل المرافق التي أذكرھا 

 

  

 المراحل

التویزة من العادات االجتماعیة الجزائریة: السیاق  
تصورات المتعلمین:  السند  

تحدث عن مظاھر  :  التعلیمة

 مرحلة 

  االنطالق

  أأ :  

  القراءة الصامتة  لنص الوثیقة من قبل المتعلمین ، و مطالبتھم بتسجیل  أھم المعلومات الواردة
 . فیھا 

  اختبار أثر المطالعة
مع التوسع( المفتاحیة 

  عم یتحدث النص
 ماذا تحضر  ربات البیوت
  بماذا تفید المجتمع
  ھل تمسك الجزائریون بھذه العادة الحمیدة
 ......................................................

  استثمار الوثیقة:
استخالص بعض القیم و السلوكات -

 ،... ألنھا
مطالبة بعض المتعلمین بتقدیم ملخصات لما   -

  ا ا  ربأ

  المدرسة التي جاءھا المعلم الجدید صف
 الصور مالحظة: 
  ھذه الصور تمثل مرافق المدرسة ، صف كل صورة
 التصحیح الفردي 

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

 
   ا: 

 
 
 
 
 
 
 
 

   یرافق األستاذ متعلمیھ أثناء اإلنتاج لتذلیل الصعوبات المحتملة

  قراءات لبعض اإلنتاجات  و تشجیع أصحابھا

ت 
با

تس
ك

لم
ر ا

ما
تث

اس
 

اا   ااا  ادة    
ا ا+ اب: اان  

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفي: الكفاءة الختامیة 
من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة

كتابة نصوصا طویلة نسبیا منسجمة تتكون من ینتج 
وضعیات تواصلیة دالّـة و مشاریع لھا دالالت اجتماعیة 

و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب   یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب 

ینتج نصوصا وصفیة و مشاریع كتابیة ذات دالالت اجتماعیة و أدب -في مستویات اللغة الكتابیة 
یستخرج المعلومات من السند:مؤشرات الكفاءة   

  .تواصلیة دالة
ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري -یعتز بلغتھ  :القیم

المعلومات الواردة في النص و یستعملھا ، یعبر كتابیا عن وضعیات تواصلیة موظفا مكتسباتھیعید بناء  :لمي الھدف التع

التقیت بصدیق قدیم لك و :  السیاق

الفقرات الثالث :   السند 

صف :  التعلیمة 

 أقدم مدرستي فا

  أذكر المرافق  التي تتوفر علیھا

  أستعمل وصفا مناسبا لكل المرافق التي أذكرھا



 

 ر و  
 

 ما�الذي�نر�د�وصفھ�؟  

. األعلى في )  المدرسة (  وأكتب الموصوف الّرئيس) او جدول ( الخريطة الّذهنية  أرسُم -  

 ؟��) املرافق�(  ما�مكوناتھ  

....) األقسام ،المدخل ، الساحة : أي مكوناته (  أختار موصوفات فرعية للموصوف الّرئيس  -  

  ُاألقل لكل موصوف فرعي صفة  واحدة على  أسند.  

.................... أكتب الصفات المناسبة لكل موصوف فرعي -  

 ..)يسار ،يمين ، بجانب ( ظروف المكانحروف العطف و بين الجمل المتحصل عليها باستخدام  أربط-

.الكراس على  مطالبة المتعلمين بكتابة الفقرة الوصفية  -  

 را  
] ا.......: [  

]ا :....... [  
  

  

  

  

 ا      ا            ا        ا                 هدورات ا       را                   

  

  

  

                                                  

 

 

  

  ]  1صفة [

  ]  2صفة [
].......... [  

  ]  نظیف[

تقدم فیھ [
  ] وجبات

].......... [  

  ]   نظیفة[

 مجھزة بمغسلة[
[  

].......... [  

  ]  واسع[

   بحاسوبمجھز [
[  

].......... [  

  ]  كثیرة[
  ] ..عددھا[
].......... [  

  ]  شاسعة [
 تتوسطھا [

  ]  ساریة العلم  

]........ [  

تضم كتب [

  ]متنوعة
]       [  

]......... [  

الفرعية������املوصوفات� الصفة������������������  املوصوف�الرئ�س����� الصفة����� 
  الساحة 

 

 و ا ا 

 

 

 المدرسة              

 

 األقسام 

 مكتب المدير 

 المطعم 

 دورة المياه 

 المحيط

 



 

 



ة اا

ر 

ة اا

ر  

 

ة اا 

 

 



   

ر اا 



 

 

  

ر  :  3اة   

  د 45: ا   1: ا   ر اا

  .و العقلي ، و یتفاعل معھا ، بالتركیز على النمط الوصفي 
یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة اعتمادا 

  .یقیّم مضمون النّص الوصفي و یستنتج العبر
  . الوصفي  یستخرج قیما و یمتثل لھا من النص  –النھایات

 :الروابط اللغویة المناسبة للوصف یتصرف بكیفیة تدل على اھتمامھ لما یسمع، یحدد موضوع الوصف وعناصره، یستخدم 

  .  االستماع والحوارینتھج أسالیب  . ینّمي قیمھ الخلقیة والدینیة والمدنیة المستمّدة من مكّونات الُھویة الوطنیة

 التقويم 

یجیب عن  
 وتتقاسم، كذلك في الحي نفسھ  مع جیرانك األسئلة 

  

.و ما واجبك نحوھم ؟ 

  
یستمع إلى 

 النص 
تصدر عنھ 

 إشارات 
وإیحاءات تدل 

 على 
اھتمامھ 

 بالموضوع 
یجیب بجمل 

 تامة 
تترجم المعنى 

 العام 
.للنص  

 سامع المتعلمین بصوت معبر ، و ترافق 
  .اإلشارات و اإلیحاءات المناسبة ، مع المحافظة على التواصل البصري معھم 

  "إلى جاره  اآلخر فلیحسنْ 
أفكار  بناء

 جدیدة
تدعم ما ورد 

النص  في
 المنطوق

یقارن ویقابل و 
 المعلومات 

فیھالواردة   
مع السند   

البصري 
 المرافق

  .و إن حدث بيني و بينه مشكل أحله عبر الحوار
 و یتحدث
 یتبادل 
 األفكار

 
 

نف وبدأ بالصراخدق الباب بع

 2ا  : ة  اا ا ا : ادة   

ار ا :  ا اق  اق و ا اي  

و العقلي ، و یتفاعل معھا ، بالتركیز على النمط الوصفي یفھم خطابات منطوقة في حدود مستواه الدراسي  و عمره الزمني 
یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة اعتمادا 

  .على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 
یقیّم مضمون النّص الوصفي و یستنتج العبر  –.تمییز النص الوصفي عن غیره   –یتفاعل مع النص المنطوق
النھایات لتغیریغیر مقاطع من النص الوصفي  –. یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف

یتصرف بكیفیة تدل على اھتمامھ لما یسمع، یحدد موضوع الوصف وعناصره، یستخدم 
  .زمن الفعل روابط الجمل، یمیز نمط الخطاب

ینّمي قیمھ الخلقیة والدینیة والمدنیة المستمّدة من مكّونات الُھویة الوطنیة
  .، یتعلم آداب التعامل مع الجیران  فھم ما یسمع ویتجاوب معھ

علميةالوضعية التعليمية الت  

   ا  ا ا :

كذلك في الحي نفسھ  مع جیرانك تعیشكما  تعیش مع أسرتك في بیت واحد ، 
   .العدید من األشیاء ، و تشاركھم  أفراحھم و  كذلك أحزانھم  

.صورة مدعمة للمعنى
و ما واجبك نحوھم ؟ . ر السلوكات التي تلتزم بھا في تعاملك مع الجیران 

  

سامع المتعلمین بصوت معبر ، و ترافق قراءة النص المنطوق من طرف المعلم  على م
اإلشارات و اإلیحاءات المناسبة ، مع المحافظة على التواصل البصري معھم 

 أین وقعت أحداثھ ؟شخصیات ؟ العم یتحدث النص ؟ سم 
  :تجزئة النص المنطوق قراءة و اإلجابة عن األسئلة

 ر؟المشكلة التي عانى منھا والد أحمد طول النھا
 لماذا یُصُدر من بیت الجار ضجیج ٍعال ؟

 .استعملھا الجار األداة التي 
 كیف تصرف أحمد لحل المشكلة؟

 .ما ورد في النصب ؟ برر إجابتك الجار الجدید سيء الطباع
 ما رأیك في كل من السید أحمد وجاره الجدید؟

 ھل تعرف حدیثا شریفا یوصي بالجار ؟
اآلخر فلیحسنْ  و الیومِ  با�ِ  من كان یؤمنُ ":    علیھ و سلمقال رسول هللا صلى هللا

   .مالحظة الصورة و التعبیر عنھا 
 .ِجَدید اللَصورة  أَحَمد َو جاُره  

 الحدیث الذي دار بینھما ؟
 كیف انتھي اللقاء بینھما ؟

 یقطنان بھا ؟  التي العمارة 
 على ماذا یدل  ذلك ؟

.......................  
 .استخالص القیم من النص المنطوق و تدوینھا على السبورة 

 المناسبة لمعاملة جارك ؟ حسب رأیك ، ما الطریقة
و إن حدث بيني و بينه مشكل أحله عبر الحوار. .......، جاري و ال أسبب له  األذى 

  :مسرحة  الحوار 
.اختر دورا و أده متقمصا الشخصیة 

 

 دق الباب بعحدثه  بھدوء وأدب عن المشكلة 

جزولي محمد      

 

 

اا   ااا  ادة    

 اق و ا اي :اان   

یفھم خطابات منطوقة في حدود مستواه الدراسي  و عمره الزمني  : الكفاءة الختامیة 
یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة اعتمادا   -                        

على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 
یتفاعل مع النص المنطوق: ركبات الكفاءة م
یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف     

یتصرف بكیفیة تدل على اھتمامھ لما یسمع، یحدد موضوع الوصف وعناصره، یستخدم  :مؤشرات الكفاءة
زمن الفعل روابط الجمل، یمیز نمط الخطاب

ینّمي قیمھ الخلقیة والدینیة والمدنیة المستمّدة من مكّونات الُھویة الوطنیة -یعتز بلغتھ   :القیم
فھم ما یسمع ویتجاوب معھی : الھدف التعلمي 

 المراحل

-    ا  ا ا  

كما  تعیش مع أسرتك في بیت واحد ، :  السیاق
العدید من األشیاء ، و تشاركھم  أفراحھم و  كذلك أحزانھم   معھم 
صورة مدعمة للمعنى:  السند  

ر السلوكات التي تلتزم بھا في تعاملك مع الجیران اذك:  التعلیمة  

لة
ح

مر
 

ق
ال

ط
الن

 ا

  و أ أ:  

 قراءة النص المنطوق من طرف المعلم  على م
اإلشارات و اإلیحاءات المناسبة ، مع المحافظة على التواصل البصري معھم  ،القراءة 

  عم یتحدث النص ؟ سم
 تجزئة النص المنطوق قراءة و اإلجابة عن األسئلة
 المشكلة التي عانى منھا والد أحمد طول النھا ما
 لماذا یُصُدر من بیت الجار ضجیج ٍعال ؟
 األداة التي  صف
 كیف تصرف أحمد لحل المشكلة؟

 
  الجار الجدید سيء الطباعھل
 ما رأیك في كل من السید أحمد وجاره الجدید؟
 ھل تعرف حدیثا شریفا یوصي بالجار ؟
قال رسول هللا صلى هللا 

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 
   و أ أ:  

  مالحظة الصورة و التعبیر عنھا
 لَصورة  أَحَمد َو جاُره  اى  عین عل
   الحدیث الذي دار بینھما ؟ما
 كیف انتھي اللقاء بینھما ؟
   العمارة   تبدوْكیَف
 على ماذا یدل  ذلك ؟
 .......................
  استخالص القیم من النص المنطوق و تدوینھا على السبورة
 حسب رأیك ، ما الطریقة

جاري و ال أسبب له  األذى  أحترم
  مسرحة  الحوار

 اختر دورا و أده متقمصا الشخصیة 
ر   

ما
تث

اس
 

ت 
با

تس
ك

لم
 ا

.انتقم من جاره   

جزولي محمد      : إعداد المعلم   



 

 ر :  3اة   

  د 45: ا   ا 2:ر  

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة 

 .  

  . النھایات ریلتغی یغیر مقاطع من النص الوصفي
  .یكتشف الصیغ و یوظفھا في وضعیات دالة  

  .  ینتھج أسالیب االستماع والحوار . یة والمدنیة المستمّدة من مكّونات الُھویة الوطنیة

 

 التقويم 

تذكر مضمون ی
 .النص المنطوق

  یجیب عن األسئلة

 
 
 
 
 
 

یجیب عن 
.األسئلة   

یكتشف الصیغ 
 و یوظفھا 

  )شتركة الحروف الم( ماذا  تالحظ على الكلمتین الملونتین باألحمر في عالقتھا بالفعل  ؟

 .المفعول المطلق اسم منصوب دائما و یؤخذ من الفعل

.                 شدیدا   تألماشدیدا                  المریض 

یتدرب على 
یغ استعمال الص
في وضعیات 

مشابھة و 
یستثمرھا في 

 وضعیات جدیدة 
 

  

 

 2ا  : ة  اا ا ا : ادة   

ىا :  ل اا  ا :أ

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة 

اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة

یغیر مقاطع من النص الوصفي –. یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف
یكتشف الصیغ و یوظفھا في وضعیات دالة   –یتدرب على األسالیب بما یتناسب مع الوضعیة التواصلیة 

یة والمدنیة المستمّدة من مكّونات الُھویة الوطنیةینّمي قیمھ الخلقیة والدین
  .المفعول المطلق

 الوضعية التعليمية التعلمية

  :العودة إلى النص المنطوق 
  لصداع  لوالد أحمد ؟

 ؟كیف استطاع أحمد حل ھذه المشكلة  مع جاره  

  .بناء الجمل المحتویة على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة 
 ما الرجاء الذي تقدم بھ أحمد لجاره ؟ أعد ما قالھ ؟

   بماذا رد علیھ الجار ؟
 .وین الجمل على السبورة مع تلوین الصیغ المستھدفة 

 .قراءة من قبل األستاذ تتبعھا قراءات فردیة 
 اعتذارا/  رجاء: یدعو األستاذ إلى مالحظة الكلمتین 

  .حدد الفعل في الجملتین 
ماذا  تالحظ على الكلمتین الملونتین باألحمر في عالقتھا بالفعل  ؟

 حركة آخرھا  ؟ 
المفعول المطلق اسم منصوب دائما و یؤخذ من الفعل

 .یكمل المتعلمون الجمل التالیة بمفعول مطلق :
 . مفیدا ...............

 . شدیدا  .........
  . حارا      .........صفق المشاھدون   
 .كبیرا .....

  .  مستمرا  ..........
 .التعبیر باستعمال المفعول المطلق

شدیدا                  المریض  ..........تألم :      انسج على المنوال التالي 

  .مطالبة المتعلمین بجمل تتضمن المفعول المطلق 
  . 24على  دفتر األنشطة ص )أستعمل الصیغة 

جزولي محمد      

  .صغيرا ، أن تستعمل المثقاب لوقت قصير  رجاءً 
 .ر ھذا شديدا و لن يتكر اعتذارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اا   ااا  ادة    

ان  اي: اا ا  

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة : الكفاءة الختامیة 

اعتمادا على مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة

یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف: كبات الكفاءة مر
یتدرب على األسالیب بما یتناسب مع الوضعیة التواصلیة  - :  مؤشرات الكفاءة

ینّمي قیمھ الخلقیة والدین -یعتز بلغتھ   :القیم
المفعول المطلقیعبر موظفا  :الھدف التعلمي 

 المراحل

  العودة إلى النص المنطوق
 لصداع  لوالد أحمد ؟ما الذي سبب ا

   كیف استطاع أحمد حل ھذه المشكلة  مع جاره

 مرحلة

 االنطالق

 

  بناء الجمل المحتویة على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة
 ما الرجاء الذي تقدم بھ أحمد لجاره ؟ أعد ما قالھ ؟
 بماذا رد علیھ الجار ؟
 وین الجمل على السبورة مع تلوین الصیغ المستھدفة تد

 
  
  
  قراءة من قبل األستاذ تتبعھا قراءات فردیة
  یدعو األستاذ إلى مالحظة الكلمتین
 ما نوعھما ؟ 
  حدد الفعل في الجملتین
 ماذا  تالحظ على الكلمتین الملونتین باألحمر في عالقتھا بالفعل  ؟
 حركة آخرھا  ؟   ما
 المفعول المطلق اسم منصوب دائما و یؤخذ من الفعل:  االستنتاج
 تثبیت الصیغة :
...............م اخترع العالِ  -
.........أحب  جدي  -
صفق المشاھدون    -
.....أَحترم المعلم   -
..........اجتھد التلمیذ  -
 التعبیر باستعمال المفعول المطلق
انسج على المنوال التالي  -
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  مطالبة المتعلمین بجمل تتضمن المفعول المطلق
أستعمل الصیغة (إنجاز تمارین  
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جزولي محمد      : إعداد المعلم   

رجاءً أرجو منك  -
اعتذاراأعتذر  - 

 



   

 ر :  3اة   

 د 45:  ا   ا 3:ر  ا ا .

یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة اعتمادا على 

یستخرج قیما و یمتثل لھا من النص  –النھایات لتغیریغیر مقاطع من النص الوصفي 

  .  ینتھج أسالیب االستماع والحوار . ینّمي قیمھ الخلقیة والدینیة والمدنیة المستمّدة من مكّونات الُھویة الوطنیة

 

 مؤشرات التقويم 

 .یحسن األستماع
  یجیب عن األسئلة

م بین الجیران  ،  لكن 

  .  ھا
 
 
 

یستقي معلومات 
 

 باإلعتماد على 
سندات 

 توضیحیة 
 مرافقة

یعبر عن الصور 
 

معتمدا على 
سئلة األ  

 .التوجیھیة
یربط بین األفكار 

 
ویدمجھا لیعبر 
عن وضعیات 

 مشابھة

  كا اا  ا  را :  

  

  ینتج نصا أصیال  -
 
 

كسر زجاج النوافذ ، 
 (.... :  

 جاران ، و ذات صباح خرجت كل 
واحدة منھما الى الشرفة، فسقت الجارة التي تسكن في الشقة  العلویة أزھارھا ، فتساقط 

بعض الماء على المالبس التي نشرتھا الجارة التي تسكن أسفلھا ، فغضبت وراحت تصرخ 
، ثم  ›› ...ك باصوات عالیة و 

 :صعدت الجارة و ھي غاضبة ،و دقت على الباب بعنف ، ففتحت جارتھا الباب و قالت لھا 

فاعتذرت لھا  ، ووعدتھا بعدم تكرار ھذا 

 

 2ا  : ة  اا ا ا : ادة   
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یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة اعتمادا على 
  .مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

یغیر مقاطع من النص الوصفي  –. یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف

  .یصف ویعبر انطالقا من مشھد أوصور عن وضعیات تواصلیة دالة
ینّمي قیمھ الخلقیة والدینیة والمدنیة المستمّدة من مكّونات الُھویة الوطنیة

  .یعبر عن قیم وسلوكات إیجابیة شفویا من خالل سندات مختلفة

 الوضعية التعليمية التعلمية

م بین الجیران  ،  لكن لیس ھناك أفضل من العیش في جو یسوده المحبة و االحترا
.  مع األسف نشاھد أحیانا عكس ذلك 

.تصورات المتعلمین 
ھالحل  تم مقترحاقدّ ؟ بین الجیران  التي قد تقع  المشاكل

  كا اا  ا  را 

 رف ا  رأ و أ را .  

 أین تسكن الجارتان ؟
 

 سكن في الشقة ماذا  فعلت الجارة التي ت

 ما رأیك في تصرفھا ؟
 توقع  ما یمكن أن تقولھ لھا الجارة األخرى؟

 لمن الشقة التي یقفان أمام بابھا ؟
 كیف عرفت ؟

 ھل یبدو حوارھما ھادئا ؟ لماذا ؟
 .تخیل الحوار الذي دار بینھما 

 )التنشیط الثنائي 
 ن ،  ماذا تفعللو كنت مكان إحدى الجارتی

  لحل المشكلة  ؟ 

  )إدماج جزئي( التعبیر عن الصورتین 

كسر زجاج النوافذ ، ( المتعلمین بالحدیث عن واقعة مشابھة حدثت في حیھم
....) أصوات عالیة في أوقات متأخرة ، رمي األوساخ أمام الباب 

جاران ، و ذات صباح خرجت كل / تسكن جارتان في إحدى العمارات بالحي
واحدة منھما الى الشرفة، فسقت الجارة التي تسكن في الشقة  العلویة أزھارھا ، فتساقط 

بعض الماء على المالبس التي نشرتھا الجارة التي تسكن أسفلھا ، فغضبت وراحت تصرخ 
ك باصوات عالیة و ما ھذا ،ال تنتھي مشاكل الجیران ، ھذا ماء و آخر یزعج

صعدت الجارة و ھي غاضبة ،و دقت على الباب بعنف ، ففتحت جارتھا الباب و قالت لھا 

فاعتذرت لھا  ، ووعدتھا بعدم تكرار ھذا  ،...................: ، فردت علیھا 
....................  

 

 

جزولي محمد      
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یحاور و یناقش و یقدم توجیھات و یسرد قصصا أو أحداثا و یصف أشیاء بلسان عربي في موضوعات مختلفة اعتمادا على : الكفاءة الختامیة 
مكتسباتھ المدرسیة و وسائل اإلعالم و االتصال في وضعیات تواصلیة دالة 

یتواصل مع الغیر مستعمال أدوات الوصف: مركبات الكفاءة 
  . الوصفي

یصف ویعبر انطالقا من مشھد أوصور عن وضعیات تواصلیة دالة :  مؤشرات الكفاءة
ینّمي قیمھ الخلقیة والدینیة والمدنیة المستمّدة من مكّونات الُھویة الوطنیة -یعتز بلغتھ  :القیم 

یعبر عن قیم وسلوكات إیجابیة شفویا من خالل سندات مختلفة:الھدف التعلمي  

 المراحل

لیس ھناك أفضل من العیش في جو یسوده المحبة و االحترا: السیاق
 مع األسف نشاھد أحیانا عكس ذلك 

تصورات المتعلمین :  السند  
المشاكل ما:  التعلیمة
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  رة اوا

 أین تسكن الجارتان ؟
  أین تقفان ؟ 
 ماذا  فعلت الجارة التي ت

 العلویة ؟
 ما رأیك في تصرفھا ؟
 توقع  ما یمكن أن تقولھ لھا الجارة األخرى؟
  

مرة اا  

 لمن الشقة التي یقفان أمام بابھا ؟
  كیف عرفت ؟
 ھل یبدو حوارھما ھادئا ؟ لماذا ؟
  تخیل الحوار الذي دار بینھما

التنشیط الثنائي (
 لو كنت مكان إحدى الجارتی
لحل المشكلة  ؟  

  التعبیر عن الصورتین

  المتعلمین بالحدیث عن واقعة مشابھة حدثت في حیھممطالبة
أصوات عالیة في أوقات متأخرة ، رمي األوساخ أمام الباب 

  في إحدى العمارات بالحي:    مثال
واحدة منھما الى الشرفة، فسقت الجارة التي تسكن في الشقة  العلویة أزھارھا ، فتساقط 

بعض الماء على المالبس التي نشرتھا الجارة التي تسكن أسفلھا ، فغضبت وراحت تصرخ 
ما ھذا ،ال تنتھي مشاكل الجیران ، ھذا ماء و آخر یزعج ‹‹ :

صعدت الجارة و ھي غاضبة ،و دقت على الباب بعنف ، ففتحت جارتھا الباب و قالت لھا 

، فردت علیھا ››ما بك ؟  ‹‹
....................التصرف 
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 إعداد المعلم :  جزولي محمد      



   

 مؤشرات التقويم 

یدلي بحدیثھ 
بررهوی  

 

.و نجح في ذلك   بینھ و بین جاره على الحوار الھادئ

ھل یعتمد  جیرانك نفس الطریقة لحل المشاكل التي قد تقع بینھم ؟ 

 
 
 

 تشفیك -
 الشخصیات 
 ویعبر عنھا

ةن الصوریعبر ع  
یقرأ فقرات من 

 النص 
قراءة صحیحة 

 معبرة
یجیب عن أسئلة 

 فھم النص 
 یوظف الكلمات 
 الجدیدة في جمل

یتعرف على 
 معاني 

 الكلمات من خالل 
 السیاق 

تحدید الشخصیات 
 

یثري رصیده 
 اللغوي 

 والمعرفي
یفھم معاني 

 كلمات 
باإلعتماد على 

. السیاق  
 

 مستعمال اإلیحاء لتقریب المعنى
تذلیل الصعوبات أثناء  ، مع 

 ..........، المبیَّض
................  

 . لتثبیت
 : مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

 

 .روض  

 .ینجز النشاط -

 

 ر :  3اة   

 د  45:  ا  4:  ا   ر 

تتكّون  ،  مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفي

یطرح  -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید 

یلتزم بقواعد القراءة الصامتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني النص 

  .  ینتھج أسالیب االستماع والحوار . والمدنیة المستمّدة من مكّونات الُھویة الوطنیة
  .یفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقرأ باحترام تقنیات القراءة السلیمة

 

 

 الوضعية التعليمية التعلمية

بینھ و بین جاره على الحوار الھادئ التي  اعتمد أحمد في حل المشكلة
.النص المنطوق 

ھل یعتمد  جیرانك نفس الطریقة لحل المشاكل التي قد تقع بینھم ؟ 

 .  
 ؟  إلى ماذا تشیر المرأة تشاھد في الصورة ؟ 

  ......؟  وجودھا حسب رأیك ، ما سبب 
 .تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص

  .الصامتة ةترك فرصة للتالمیذ للقراء

مستعمال اإلیحاء لتقریب المعنى) ة(األستاذ قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف 
، مع یبدأ بالمتمكنین )فقرة /فقرة(ول على القراءة، مطالبة التالمیذ بالتدا

المبیَّض،  الشقة  :القراءة وشرح المفردات الجدیدة وتوظیفھا في جمل مثل
................انزلي ،  من فضلك: یبحث عن معاني العبارات المسطرة 

لتثبیت،  الجمیلة،   تافھة،  زینی: یحدد من النص أضداد الكلمات التالیة 
مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

 من ھي  الشخصیة التي اعجبتك ؟ لماذا ؟ 
 . حدد عنوانا آخر للنص 

 .ض                    مبیض من ستحضره سعاد إلزالة البقعة ؟ بیّ 

 –لون  –فكر  –دّون : مین بالنسج على المنوال السابق 

  )استخدام األلواح ( : تحدید الكلمة و ضدھا 

  
  . 24على  دفتر األنشطة ص )فھمت النص 

 2ا  : ة  اا   : ا ا
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مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفيیقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و 
  .من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة

یوظف الرصید الجدید  -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب 
  .فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

یلتزم بقواعد القراءة الصامتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني النص 

والمدنیة المستمّدة من مكّونات الُھویة الوطنیةینّمي قیمھ الخلقیة والدینیة 
یفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقرأ باحترام تقنیات القراءة السلیمة

 

جزولي محمد     

 

 المراحل

اعتمد أحمد في حل المشكلة:  السیاق  
النص المنطوق :  السند  

ھل یعتمد  جیرانك نفس الطریقة لحل المشاكل التي قد تقع بینھم ؟  ،في حیك:  التعلیمة ة  
حل
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  أ و أأ. 

  الصورة مالحظة 
  تشاھد في الصورة ؟ من
  حسب رأیك ، ما سبب
 تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص
  ترك فرصة للتالمیذ للقراء
 
  
  قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف
 مطالبة التالمیذ بالتدا

القراءة وشرح المفردات الجدیدة وتوظیفھا في جمل مثل
  یبحث عن معاني العبارات المسطرة
  یحدد من النص أضداد الكلمات التالیة
 مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة

  
  
  
  
  

  من ھي  الشخصیة التي اعجبتك ؟ لماذا ؟
  حدد عنوانا آخر للنص

   يأ :  

  ّمن ستحضره سعاد إلزالة البقعة ؟ بی

 مین بالنسج على المنوال السابق مطالبة المتعل

  تحدید الكلمة و ضدھا
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  فھمت النص (إنجاز تمرین  استثمار 

 المكتسبات 

: ادة     ااا   اا  

ان  اب: اا   

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و : الكفاءة الختامیة 
من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة

و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب   یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

یلتزم بقواعد القراءة الصامتة، یحترم شروط القراءة الجھریة ویحترم عالمات الوقف ویعبر عن فھمھ لمعاني النص  :  مؤشرات الكفاءة 
  .الوصفي عن غیره

ینّمي قیمھ الخلقیة والدینیة  -یعتز بلغتھ  : القیم
یفھم المعنى الظاھر من النص ومعاني مفرداتھ ویقرأ باحترام تقنیات القراءة السلیمة  :الھدف التعلمي 

 

جزولي محمد     : إعداد المعلم   
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 -في النص المكتوب  الواردیوظف الرصید الجدید  -النص المكتوب  و یعید بناء المعلومات الواردة في   یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
  .یطرح فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

  .یتحكم في مستویات اللغة الكتابیة  -                     
  .ر اللغویة المختلفة  یعبر عن فھمھ لمعاني النص و یستثمره في اكتساب الظواھ -  :  مؤشرات الكفاءة 

  .  ینتھج أسالیب االستماع والحوار . ینّمي قیمھ الخلقیة والدینیة والمدنیة المستمّدة من مكّونات الُھویة الوطنیة -یعتز بلغتھ  :القیم 
  .ھویوظفالمفعول بھ  یتعرفیحدد المجموعات اإلنشائیة ویعطیھا عنوانا،  :لھدف التعلمي ا

 

 المراحل الوضعية التعليمية التعلمية التقويم 

یتذكر ما جاء في 
 النص 

 العودة إلى النص المقروء   :  
  ماھي المشكلة التي وقعت بین الجارین ؟  
   من استطاع حلھا ؟ 

 مرحلة 

 االنطالق

 
 یقرأ یجیب

یحدد المجموعات 
 

 اإلنشائیة یالحظ 
 الظاھرة ویمیزھا

 
 

یالحظ الظاھرة   -
النحویة و یمیزھا 

. 
یصدر أحكاما  -

على وظیفة 
المركبات اللغویة 

. و النصیة   
 
 
 
 
 
 
 

 یتعرف المفعول بھ 
وّظف القاعدة  ی

.المكتسبة  

 اوا : 

  النص قراءة جھریة مسترسلة) ة(األستاذ یقرأ. 
 یتداول التالمیذ على القراءة، كل تلمیذ یقرأ جزءا من النص. 
  النص فقراتمن خالل أسئلة موجھة یحدد التالمیذ. 

 تشكیل مجموعات و كل مجموعة تعطي عنوانا مناسبا للفقرة المحددة لھا  : 

  .رؤیة منیر  للبقعة على الحائط  -      

 .منیر یطلب من سعاد التكفل بإصالح الحائط فترفض   -      
  .سمیرة تنجح في إقناعھا   -         

 اختیار أحسن العناوین المقترحة وتسجیلھا على السبورة. 
  ئھااألفكار الرئیسیة للنص على السبورة ثم یلخص كل فوج النص على ضو) ة(یسجل األستاذ.  
   ما ا) : ة اا(  

  طرح بعض األسئلة الستخراج الظاھرة النحویة المستھدفة : 
  ماذا نظفت سعاد ؟ ما الذي أحدثتھ المیاه ؟ من یصلح الحائط ؟  

  المستھدفة النحویة تلوین الظاھرة األجوبة على السبورة مع  تسجیل. 
 
  

  متعلمین فال) ة(األستاذ السند من قبل قراءة.  

 طرح بعض األسئلة الكتشاف الظاھرة وتمییزھا: 

 ما نوع ھذه الجمل ؟ حدد الفاعل ؟ 
      الشقةعلى ماذا وقع فعل الفاعل ؟                             .......ماذا نظفت سعاد ؟   . 
  ما ھي  الحركة التي تظھر في آخرھا ؟ 
  نفس العمل مع الجملتین المتبقیتین.  

: اة   

  
  

  الجارأزعج الضجیج : في جملة  الجارإعراب كلمة .                              

  رإنجاز التمرین المقترح : ا. 

  

ت 
ما

عل
لت

ء ا
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 ینینجز التمرین
 على دفتر األنشطة

  استثمار   . 25على  دفتر األنشطة ص )النحو (إنجاز تمارین

 المكتسبات 

 

لي محمد   جزو: إعداد المعلم   

  . الحي� نظف الجيران : مثل  منصوبايكون المفعول به دائما  ، المفعول به اسم يقع عليه فعل الفاعل 

 .الحائطيصلح المبيض     –             بقعةً أحدثت المياه  –            الشقة فت سعاد نظّ  - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر :  3اة   

  د 90: ا   8و  7:ا   طء اا(

یطرح  - یوظف الرصید الجدید الوارد في النص المكتوب 
یتعرف على مختلف أشكال الحروف كتابة والضوابط للكتابة 

یكتب التاء مربوطة في آخر ، یلخص النص 

  .  ع والحوارینتھج أسالیب االستما . ینّمي قیمھ الخلقیة والدینیة والمدنیة المستمّدة من مكّونات الُھویة الوطنیة
  .  یكتب التاء مربوطة في آخر األسماء المفردة المؤنثة

 

 التقويم 

یتذكر ماجاء في 
 النص 

 

: 
خل غرفة االستقبال ؟ما الذي فعلھ  بعدھا ؟ كیف استطاعت  سمیرة 

 
 
 
 
 

یقرأ و یجیب  -  
 

یفسر ویدمج  -
 أفكارا 

ومعلومات 
 متعلقة 
 بالنص

 
 
 
 
 
 
 

یالحظ   -
الظاھرة و 

.یمیزھا   
 
 
 
 
 
 

 . 37ص  المستھدفة

 . 

 ما نوع التاء الملونة ؟ أعد قراءة الجملة األخیرة ؟ كیف وقفت على التاء في نھایة الجملة ؟

  )مؤنث

ینجز التمرین 
 على 

 ..دفتر األنشطة

 

على الحائط بسبب مياه تسربت من الشقة العلوية

ھاء ساكنة  تنطقمكتبة و 

  

 2ا  : ة  اا ا ا : ادة   

  اءة : ا+ءإ  ) طء اا   ا ا

یوظف الرصید الجدید الوارد في النص المكتوب  -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب 
یتعرف على مختلف أشكال الحروف كتابة والضوابط للكتابة  + فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

  .ةیتحكم في مستویات اللغة الكتابی
یلخص النص یجیب عن أسئلة التعمق في مضمون النص، : مؤشرات الكفاءة  

ینّمي قیمھ الخلقیة والدینیة والمدنیة المستمّدة من مكّونات الُھویة الوطنیة
یكتب التاء مربوطة في آخر األسماء المفردة المؤنثةیتعمق في فھم النص، 

 الوضعية التعليمية التعلمية

:بأسئلة موجھة  تذكر األفكار الرئیسیة للنص وكتابتھا على السبورة 
خل غرفة االستقبال ؟ما الذي فعلھ  بعدھا ؟ كیف استطاعت  سمیرة ماذا رأى منیر عندما د

 .تلخیص النص بشكل عام 

  .جھریة مسترسلة النص كامال قراءة) ة
 .یتداول مجموعة من التالمیذ على قراءة فقرات النص مجزأة

 : أسئلة التعمق في معنى النص) ة(

 ) : ة اا( 

 ما سبب ظھورھا ؟  ؟إلى أین دخل منیر ؟ ماذا رأى 
المستھدفة ئیة اإلمالتلوین الظاھرة األجوبة على السبورة مع 

.، تتبعھا قراءات فردیة  قراءة معبرة وبالتنغیم المناسب

 :طرح بعض األسئلة الكتشاف الظاھرة وتمییزھا
ما نوع التاء الملونة ؟ أعد قراءة الجملة األخیرة ؟ كیف وقفت على التاء في نھایة الجملة ؟

 تاء مربوطة ؟ ما نوع الكلمات التي جاءت في آخرھا ال
مؤنث /مذكر (            )جمع/ مثنى /  مفرد (          )حرف

 )یمكن إمالء القطعة في كراس القسم  ( :إنجاز التمرین المقترح  
  : یختار المتعلمون  التاء المناسبة 

  . 25على  دفتر األنشطة ص ) اإلمالء

جزولي محمد 

غرفة االستقبال فإذا به يرى بقعة على الحائط بسبب مياه تسربت من 

مكتبة و  –جريدة  –سفينة : مثل  األسماء المفردة المؤنثةفي نھاية 
 

 

 

 

 

اا   ااا  ادة    

ا ا  +  اب: اان   

و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب   یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
فرضیات ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب

یتحكم في مستویات اللغة الكتابی  -  بالعربیة
مؤشرات الكفاءة  : مؤشرات الكفاءة   

  .األسماء المفردة المؤنثة  
ینّمي قیمھ الخلقیة والدینیة والمدنیة المستمّدة من مكّونات الُھویة الوطنیة -یعتز بلغتھ  :القیم

یتعمق في فھم النص،  :الھدف التعلمي 

 المراحل

  تذكر األفكار الرئیسیة للنص وكتابتھا على السبورة
  ماذا رأى منیر عندما د

 إقناعھا ؟ 

  تلخیص النص بشكل عام

 مرحلة 

قاالنطال  

  أأ. 

  ة(األستاذ یقرأ
 یتداول مجموعة من التالمیذ على قراءة فقرات النص مجزأة
  األستاذ یطرح)
 
 
 
 
 
 
  و أ أ ) :

  إلى أین دخل منیر ؟ ماذا رأى
  األجوبة على السبورة مع  تسجیل
  
  

 قراءة معبرة وبالتنغیم المناسب قراءة الجمل

 طرح بعض األسئلة الكتشاف الظاھرة وتمییزھا
 ما نوع التاء الملونة ؟ أعد قراءة الجملة األخیرة ؟ كیف وقفت على التاء في نھایة الجملة ؟
 ما نوع الكلمات التي جاءت في آخرھا ال
حرف/ فعل / اسم (

  ةا : 

  
  

   إنجاز التمرین المقترح
یختار المتعلمون  التاء المناسبة  -

ت 
ما

عل
لت

ء ا
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لة

ح
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اإلمالء(إنجاز تمارین   -

ار
ثم

ست
 ا

ت 
با

تس
ك

لم
 ا

جزولي محمد : إعداد المعلم   

 دخل منير غرف

في نھاية  التاء مربوطةتكتب 
 .عند الوقوف عليھا 

 

 



 

 

 

 

 التقويم 

  .التي تجّسد التضامن بین أفراد المجتمع   یجیب عن األسئلة

یقرأ الوثیقة  -  
یستخرج 

المعلومات و 
 یستعملھا 
یجیب عن 

 األسئلة 
 

 یستخلص القیم
 
 
 
 

یستخدم  -
األوصاف 
المالئمة 

  للموضوع
  

یوّظف المعجم 
اللغوي 
  .المناسب

 
  یبدي رأیھ

 . القراءة الصامتة  لنص الوثیقة من قبل المتعلمین ، و مطالبتھم بتسجیل  أھم المعلومات الواردة فیھا 

 ، ...و تفعیلھا ألنھاالتویزة عادة اجتماعیة یجب المحافظة علیھا 

  .في األعلى  )   العمارة ( 
            ...........المدخل ، الجدران ، المصعد 

 الجدرانالمدخل،: أي مكوناتھ

  .كل موصوف فرعي  

ینظم إنتاجھ وفق 
نمط النّص 

 .الوصفي

 مطالبة المتعلمین بكتابة فقرة یتحدثون فیھا عن األشیاء التي یتمنون توفرھا في عمارتھم حتى 
 .تعاون الجیران 

 ر :  3اة   

د 90: ز   )ة و   11/ 10:ح 

تتكّون  ،  یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفي

كلمة أغلبھا مشكولة من مختلف االنماط بالتركیز على النمط الوصفي   في 

یطرح  -یوظف الرصید الجدید الوارد في النص المكتوب 
یتحكم  -یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط  للكتابة بالعربیة 

  .ینتج نصوصا وصفیة و مشاریع كتابیة ذات دالالت اجتماعیة و أدبیة 
وعبره، یتدرب على تجنید الموارد المكتسبة للتعبیر كتابیا في وضعیات 

  .ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري
  .، یعبر كتابیا عن وضعیات تواصلیة موظفا مكتسباتھ

 

 

 .......أو مكان  ما  في قدرتھم على كتابة فقرة وصفیة لشخصیة

 الوضعية التعليمية التعلمية

التي تجّسد التضامن بین أفراد المجتمع  التویزة من العادات الجزائریة الحمیدة
.المتعلمین 

  .اذكر مظاھر التویزة التي تعرفھا 

القراءة الصامتة  لنص الوثیقة من قبل المتعلمین ، و مطالبتھم بتسجیل  أھم المعلومات الواردة فیھا 
 :حجب المكتوب و مناقشتھم حول مضمونھ :اختبار أثر المطالعة 

 ؟ في النص التي ذكرت 

 .رفقة المتعلمین  إجراء مناقشة  حولھا
 لماذا ؟ ؟ خالل عملیة التویزة

 ھل كان أجدادنا یحتاجون إلى مساعدات خارجیة 
  لحل المشاكل التي قد تعترضھم ؟

 .زالت التویزة تمارس الیوم  ؟  
 تقالید الجزائریة ؟  الحفاظ على ھذه ال

التویزة عادة اجتماعیة یجب المحافظة علیھا :  استخالص بعض القیم و السلوكات 

 .  طالعھ مطالبة بعض المتعلمین بتقدیم ملخصات لما 
 ا ا  ربأ

  
  .العمارة                                       رید وصفھ ؟

( الموصوف الّرئیس  و یكتب اسم)  جدوال  أو(  خطاطة 
المدخل ، الجدران ، المصعد                                  ؟ )   األجزاء 

أي مكوناتھ(موصوف الّرئیسأسفل الفرعیة الموصوفات 

  .)موصوف فرعي  ( مكّون أسند صفة  واحدة على األقل لكل 
كل موصوف فرعي  تحت الصفات المناسبة بمعیة المتعلمین 

 :إبداء الرأي في كل منھما 
  أي العمارتین تصلح للعیش ؟

  .شفویا الربط بین الجمل المتحصل علیھا 

  .التصحیح الفردي یعقبھ التصحیح الجماعي 
مطالبة المتعلمین بكتابة فقرة یتحدثون فیھا عن األشیاء التي یتمنون توفرھا في عمارتھم حتى 

تعاون الجیران  –التجھیزات للعب األطفال  –جمال المنظر  –النظافة : 
 .یرافق األستاذ متعلمیھ أثناء اإلنتاج لتذلیل الصعوبات المحتملة 

  .قراءات لبعض اإلنتاجات  و تشجیع أصحابھا 

 2ا  : ة  اا ا ا: ادة   

 ا:  ) ةا( +  جإم)  ة و  

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفي
  .من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة

كلمة أغلبھا مشكولة من مختلف االنماط بالتركیز على النمط الوصفي   في  80إلى   60ینتج كتابة نصوصا طویلة نسبیا منسجمة تتكون من 
  .وضعیات تواصلیة دالّـة و مشاریع لھا دالالت اجتماعیة 

یوظف الرصید الجدید الوارد في النص المكتوب  -و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب 
یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط  للكتابة بالعربیة + ، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب 

ینتج نصوصا وصفیة و مشاریع كتابیة ذات دالالت اجتماعیة و أدبیة 
وعبره، یتدرب على تجنید الموارد المكتسبة للتعبیر كتابیا في وضعیات  ھ،، یناقش قیم و یوظفھا یستخرج المعلومات من السند

ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري
، یعبر كتابیا عن وضعیات تواصلیة موظفا مكتسباتھلھا المعلومات الواردة في النص و یستعم

 

 

  .رافقت والدك للبحث عن  عمارة  مناسبة  تسكن فيھا عائلتك   

.  

في قدرتھم على كتابة فقرة وصفیة لشخصیة أثر طیبالمتعلمین سیكون لھ  تعلم الخطوات السابقة من قبل

 

  

 المراحل

التویزة من العادات الجزائریة الحمیدة: السیاق  
المتعلمین  مكتسبات:  السند  

اذكر مظاھر التویزة التي تعرفھا :  التعلیمة

 مرحلة 

 االنطالق

: أأ   

  القراءة الصامتة  لنص الوثیقة من قبل المتعلمین ، و مطالبتھم بتسجیل  أھم المعلومات الواردة فیھا
  اختبار أثر المطالعة
  التي ذكرت ما مظاھر التویزة

 إجراء مناقشة  حولھا
 خالل عملیة التویزة ما الذي یرددونھ
  ھل كان أجدادنا یحتاجون إلى مساعدات خارجیة

لحل المشاكل التي قد تعترضھم ؟
 زالت التویزة تمارس الیوم  ؟   ھل ما
  الحفاظ على ھذه الكیف یمكن
  استثمار الوثیقة: 

استخالص بعض القیم و السلوكات  -

مطالبة بعض المتعلمین بتقدیم ملخصات لما   -
  ا ا  ربأ  

  عرض الوضعیة: 

  
  
  
 وصف العمارتین:   
 رید وصفھ ؟ما الذي ن
  خطاطة ) ة(األستاذ  یرسم
 األجزاء (  اما مكوناتھ

  موصوفات ال)ة(األستاذ یكتب
  .)..........المصعد ،
  أسند صفة  واحدة على األقل لكل
  بمعیة المتعلمین ) ة(األستاذ  یكتب
  إبداء الرأي في كل منھما
 أي العمارتین تصلح للعیش ؟

  الربط بین الجمل المتحصل علیھا

  التصحیح الفردي یعقبھ التصحیح الجماعي

ت 
ما

عل
لت

ء ا
نا

 ب
لة

ح
مر

 

  مطالبة المتعلمین بكتابة فقرة یتحدثون فیھا عن األشیاء التي یتمنون توفرھا في عمارتھم حتى
: الیة من حیث تكون مث

  یرافق األستاذ متعلمیھ أثناء اإلنتاج لتذلیل الصعوبات المحتملة

  قراءات لبعض اإلنتاجات  و تشجیع أصحابھا

 

اا   ااا  ادة    

 اا+ اب: اان  

یقرأ نصوصا أصلیة  قراءة سلیمة  و مسترسلة  و معبرة من مختلف األنماط و یفھمھا ، بالتركیز على  النمط الوصفي: الكفاءة الختامیة 
من تسعین كلمة  إلى مائة و عشرین  كلمة أغلبھا مشكولة

ینتج كتابة نصوصا طویلة نسبیا منسجمة تتكون من 
وضعیات تواصلیة دالّـة و مشاریع لھا دالالت اجتماعیة 

و یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب   یفھم ما یقرأ :مركبات الكفاءة 
، یستعمل استراتیجیة القراءة و یقیم مضمون النص المكتوب  فرضیات

ینتج نصوصا وصفیة و مشاریع كتابیة ذات دالالت اجتماعیة و أدبیة  -في مستویات اللغة الكتابیة 
یستخرج المعلومات من السند:مؤشرات الكفاءة   

  .تواصلیة دالة
ینمي ویرشد إلى قیم انسانیة وآداب التعامل مع الغیر،و یساھم في العمل الخیري -یعتز بلغتھ  :القیم

المعلومات الواردة في النص و یستعمیعید بناء  :الھدف التعلمي 

رافقت والدك للبحث عن  عمارة  مناسبة  تسكن فيھا عائلتك   :  السياق

.الصورتان  :  السند

تعلم الخطوات السابقة من قبل:  مالحظة  
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